ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/ME nº 05.878.397/0001-32
NIRE nº 35.300.358.325
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE FISCAL
REALIZADA EM 5 DE DEZEMBRO DE 2019

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 5 de dezembro de 2019, as 19 horas, na sede
social da Aliansce Sonae Shopping Centers S.A. (“Aliansce Sonae” ou “Companhia”),
localizada na Rua Dias Ferreira, nº 190, 3º andar – sala 301 (parte), Leblon, CEP 22431050, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação dispensada em razão da presença da
totalidade dos membros do Conselho Fiscal. Presentes os membros titulares do Conselho
Fiscal, a saber: Clovis Ailton Madeira, Marcos Guazzelli e Eduardo Mestieri.
3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente da mesa: Marcos Guazzelli; Secretário: Eduardo
Mestieri.
4. DELIBERAÇÕES: A unanimidade dos membros do Conselho Fiscal presentes e, sem
ressalvas, manifestou-se favoravelmente ao aumento do capital social da Companhia,
dentro do limite de seu capital autorizado previsto no artigo 6º do Estatuto Social da
Companhia, a ser colocado por meio da oferta pública de distribuição primária, no
Brasil, em mercado de balcão não organizado, com esforços restritos de colocação nos
termos da Instrução CVM 476, de 16 de janeiro de 2009, e com esforços de colocação das
ações no exterior, conforme Fato Relevante da Companhia datado de
26 de novembro de 2019, emitindo o Parecer que integra a presente Ata, como Anexo I.
5. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, e ninguém fazendo uso da palavra,
foram os trabalhos encerrados e a presente ata lida, aprovada e assinada pelos membros
do Conselho Fiscal da Companhia.
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PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da Aliansce Sonae Shopping Centers S.A. (“Companhia”), no
exercício da atribuição que é conferida pelo §2º do artigo 166 da Lei nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976, bem como pelas disposições legais e estatutárias, examinou a
proposta do Conselho de Administração para realização do aumento do capital social
da Companhia, dentro do limite de seu capital autorizado previsto no artigo 6º do
Estatuto Social da Companhia, no montante de R$1.190.769.244,00 (um bilhão, cento e
noventa milhões, setecentos e sessenta e nove mil, duzentos e quarenta e quatro reais),
passando o capital social da Companhia de R$3.000.000.000,00 (três bilhões reais) para
R$4.190.769.244,00 (quatro bilhões, cento e noventa milhões, setecentos e sessenta e nove
mil, duzentos e quarenta e quatro reais), mediante a emissão de 27.692.308 (vinte e sete
milhões, seiscentos e noventa e dois mil, trezentas e oito) ações ordinárias, ao preço de
R$43,00 (quarenta e três reais) por ação ordinária de emissão da Companhia, a ser
colocado por meio da oferta pública de distribuição primária, no Brasil, em mercado de
balcão não organizado, com esforços restritos de colocação nos termos da Instrução
CVM 476, de 16 de janeiro de 2009, e com esforços de colocação das ações no exterior,
conforme Fato Relevante da Companhia datado de 26 de novembro de 2019. Com base
nos esclarecimentos prestados, os membros do Conselho Fiscal, abaixo assinados,
opinaram favoravelmente à proposta de Aumento de Capital.
Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 2019.

Marcos Guazzelli
Presidente

Eduardo Mestieri
Secretário

Clovis Ailton Madeira

