COMUNICADO AO MERCADO
SONAE SIERRA BRASIL S.A.
CNPJ n° 05.878.397/0001-32
Companhia Aberta
A Sonae Sierra Brasil S.A. (“Companhia”), uma das maiores incorporadoras, proprietárias e
administradoras de shopping centers do Brasil, vem em cumprimento ao art. 12 da instrução
CVM nº 358/02, comunicar que recebeu do Sr. Alexander Otto a informação de que:
I. No dia 18 de janeiro de 2016, o Sr. Otto transferiu 3.856.600 ações ordinárias,
representativas de 5,0% do capital social da Companhia para uma sociedade por ele 100%
controlada, Arosa Vermögensverwaltungsgesellschaft M.B.H. (“Arosa”), sociedade de
responsabilidade limitada constituída e organizada sob as leis da República Federal da
Alemanha;
II. O Sr. Otto declara que:
a. Essa transferência de ações da Companhia: (i) não visa, nem resulta, em qualquer
alteração do controle acionário da Companhia ou de sua estrutura administrativa, uma
vez que o Sr. Otto é proprietário de 100% da Arosa; (ii) é realizada para fins de
remanejamento do portfólio de investimentos do Sr. Otto; e (iii) não será incluída no
acordo de acionistas da Sonae Sierra Brazil BV S.A.R.L. (acionista controladora indireta
da Companhia), nem alterará a relação de co-controle do Sr. Otto e seus veículos de
investimento, incluindo a Arosa, com a Sonae Sierra SGPS na Companhia, ou quaisquer
outros direitos atribuídos às suas partes;
b. Não é proprietário, de forma direta, indireta ou por pessoas ligadas, de quaisquer
outras ações, bônus de subscrição, direitos de subscrição ou opções de compra de
ações em relação às ações ou debêntures conversíveis em ações da Companhia, ou
qualquer derivativo ou outro título que confira direitos sobre as ações da Companhia,
exceto por sua participação co-controladora na Companhia por meio da Sonae Sierra
Brazil BV S.A.R.L.;
c. Não é proprietário, de forma direta, indireta ou por pessoas ligadas, de quaisquer outra
participação na Companhia;
d. Não celebrou nenhum acordo para reger exercício dos direitos de voto ou a compra e
venda de valores mobiliários emitidos pela Companhia.

São Paulo, 20 de janeiro de 2016

Carlos Alberto Correa
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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