Sonae Sierra Brasil S.A. (SSBR3)
CNPJ No. 05.878.397/0001-32
São Paulo, March 1st, 2013 – Sonae Sierra Brasil S.A. (“Company”), a leading
Brazilian shopping mall developer, owner and manager, pursuant to Article 12 of CVM
Instruction 358/02, hereby announces it received, on February 26th, 2013, from its
shareholder BNY MELLON ARX INVESTIMENTOS LTDA (“BNY MELLON ARX”),
headquartered at 633 Borges de Medeiros Ave., 4th floor, Rio de Janeiro, RJ, the
information that over the last weeks, BNY MELLON ARX reduced its position on the
Company’s common shares to 3,708,613, representing approximately 4.85% of the
Company’s common shares.
BNY MELLON ARX reiterates that the ownership interest in the Company is strictly for
investment purposes and it does not seek a change in control or a change in the
Company’s management structure. BNY MELLON ARX does not hold warrants, stock
options or convertible bonds issued by the Company and has not entered into
agreements or contracts regarding the exercise of voting rights or the purchase and
sale of securities issued by the Company.

Sincerely,

Carlos Alberto Correa
CFO and IR Officer

About Sonae Sierra Brasil
Sonae Sierra Brasil is a leading owner, manager and developer of shopping malls in
Brazil. Sonae Sierra Brasil owns and manages 8 enclosed malls in high-quality
markets, aggregating 231 thousand square meters of gross leasable area, manages
two third-party enclosed malls and has two additional shopping malls currently in
development. Sonae Sierra Brasil is publicly traded on the BM&FBovespa under the
symbol SSBR3 and is headquartered in São Paulo.

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2013.
À
SONAE SIERRA BRASIL S.A.
Rua Dr. Cardoso de Melo, n° 1184 - 13º andar, sala 132
São Paulo – SP
CEP 4548-004
Brasil
A/C:

Carlos Alberto Correa, Diretor de Relação com Investidores

Prezados Senhores,

A BNY MELLON ARX INVESTIMENTOS LTDA., instituição com sede nesta Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Av. Borges de Medeiros nº 633/4º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
04.408.128/0001-40, vem, nos termos da Instrução CVM n.º 358/2002, alterada pela Instrução CVM nº
449/07, solicitar a V.Sas. a divulgação, por meio do Sistema IPE, do seguinte “Comunicado ao Mercado”:

“COMUNICADO AO MERCADO

Fundos de Investimento e carteiras de clientes geridos pela BNY MELLON ARX INVESTIMENTOS
LTDA., doravante denominados simplesmente (“Fundos”), nos termos da Instrução CVM n.º 358/2002,
alterada pela Instrução CVM nº 449/07, vêm informar que, em negociações realizadas no pregão da Bolsa
de Valores de São Paulo – BOVESPA ao longo das últimas semanas, REDUZIRAM, em conjunto, sua
participação em ações ordinárias de emissão da SONAE SIERRA BRASIL S.A. (“Companhia”), sendo que,
na data de 21 de fevereiro de 2013, os Fundos passaram a deter 3.708.613 (três milhões setecentas e oito
mil e seiscentas e treze) ações ordinárias. A referida participação dos Fundos representa,
aproximadamente, 4,85% (quatro vírgula oitenta e cinco por cento) das ações ordinárias de emissão da
Companhia.
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Ressalte-se que a redução das ações tem o exclusivo objetivo de investimento, não havendo qualquer
interesse em alterar a composição do controle ou estrutura administrativa da Companhia. Os Fundos
comunicam ainda que (i) não detém bônus de subscrição, direitos de subscrição de ações, opções de
compra de ações e debêntures conversíveis em ações de emissão da Companhia; e (ii) não têm firmado
acordo ou contrato regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de
emissão da Companhia. Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2013.”

Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos
que se façam necessários.

BNY MELLON ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Gestora
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