SONAE SIERRA BRASIL S.A.
NIRE 35.300.358.325
CNPJ/MF n° 05.878.397/0001-32 / Código CVM 02235-7
Companhia Aberta
AVISO AOS ACIONISTAS
Sonae Sierra Brasil S.A. (“Companhia”) informa a seus acionistas que, em Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária realizada em 29.04.2015, às 10 horas, dentre outras matérias, foi declarada a distribuição e
aprovado o pagamento de dividendos pela Companhia no montante total de R$34.772.843,11 (trinta e
quatro milhões, setecentos e setenta e dois mil, oitocentos e quarenta e três reais e onze centavos),
equivalentes a R$0,455 por ação de emissão da Companhia.
Nos termos do parágrafo 3º do artigo 205 da Lei 6.404/76, o pagamento de dividendos será efetuado até
20.05.2015, sem a aplicação de atualização monetária ou incidência de juros entre a data de declaração e a
data do efetivo pagamento. Farão jus aos dividendos os acionistas da Companhia detentores de ações em
29.04.2015, data da aprovação do pagamento pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. Dessa
forma, a partir de 30.04.2015, inclusive, as ações da Companhia serão negociadas “ex-dividendos”.
O pagamento será efetuado de acordo com a respectiva conta corrente e domicílio bancário fornecido
pelo acionista à Itaú Corretora de Valores S.A., instituição responsável pela escrituração das ações da
Companhia. Para os acionistas cujo cadastro não contenha a inscrição do número do CPF/CNPJ ou a
indicação de “Banco/Agência/Conta Corrente”, os dividendos somente serão creditados a partir do 3º dia
útil contado da data da atualização cadastral nos arquivos eletrônicos da Itaú Corretora de Valores S.A.,
que poderá ser efetuada através de qualquer agência da rede ou por meio de correspondência dirigida à
Gerência de Escrituração, localizada na Rua Ururaí, 111 Prédio B - Térreo CEP 03084-010, São Paulo, SP.
Os pagamentos relativos às ações depositadas na custódia da BM&FBOVESPA serão creditados àquela
entidade e as Instituições Custodiantes se encarregarão de repassá-los aos respectivos acionistas titulares.
São Paulo, 29 de abril de 2015.
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