COMUNICADO AO MERCADO
Sonae Sierra Brasil
Relação com Auditores Independentes
Instrução CVM n° 381/2003
São Paulo, 14 de junho de 2012 – A Sonae Sierra Brasil S.A.
(BM&FBovespa: SSBR3), uma das maiores incorporadoras, proprietárias e
administradoras de shopping centers do Brasil, em cumprimento ao
OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-2/Nº 233/2012, de 11 de junho de 2012 vem prestar os
seguintes esclarecimentos:
i)

Em atendimento à Instrução CVM n◦ 381, de 14 de janeiro de 2003, a
Companhia declara que utilizou os serviços de auditoria independente da
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes (Deloitte) para
auditoria de suas demonstrações financeiras e revisão especial de suas
informações trimestrais do exercício findo em 31/12/2011, cujos
honorários totalizaram R$500 mil.

ii)

No decorrer daquele exercício a Deloitte também prestou serviços de
revisão dos dados contábeis e emissão de carta conforto relativos aos
documentos da oferta pública de ações, realizado em 02 de fevereiro de
2011. O contrato foi firmado em 8 de outubro de 2009, tendo seu término
na data da emissão dos títulos mobiliários. Os honorários referentes ao
exercício de 2011 foram de R$309 mil, que equivale a 62% dos honorários
relativos ao serviço de auditoria das demonstrações financeiras
especificadas no item acima.

iii)

A Administração da Companhia entende que os serviços descritos no item
(ii) acima, estão relacionados e complementam os serviços normais de
auditoria e, portanto, não representam riscos à independência e
objetividade da Deloitte, necessárias ao desempenho de suas funções e
execução do referido serviço. Adicionalmente, os serviços prestados pela
Deloitte foram efetuados em observância as Normas Brasileiras de
Contabilidade – NBC PA 290 – Independências – Trabalhos de Auditoria e
Revisão, aprovada para Resolução do Conselho Federal de Contabilidade
nº 1.311/10 de 9 de dezembro de 2010 e não incluem serviços que
possam comprometer a independência, conforme descrito na referida
norma.

Atenciosamente,
Sonae Sierra Brasil S.A
Carlos Alberto Correa
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

