Sonae Sierra Brasil S.A. (SSBR3)
CNPJ Nº. 05.878.397/0001-32
São Paulo, 01 de março de 2013 – 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,
no dia 26 de fevereiro de 2013, recebeu do BNY MELLON ARX INVESTIMENTOS LTDA
(“BNY MELLON ARX”), com sede na Av. Borges Medeiros, 633, 4º andar, Rio de
Janeiro, RJ, a informação de que os fundos de investimento e carteiras de clientes
(“Fundos”) geridos pela BNY MELLON ARX reduziram ao longo das últimas semanas
sua participação em ações ordinárias de emissão da Companhia, passando 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.
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 detêm 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.

Atenciosamente,

Carlos Alberto Correa
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Sobre a Sonae Sierra Brasil
A Sonae Sierra Brasil é uma das maiores incorporadoras, proprietárias e
administradoras de shopping centers do Brasil. A Sonae Sierra Brasil possui e
administra 8 shopping centers em mercados de alta qualidade, agregando 231 mil
metros quadrados de área bruta locável e possui mais três novos shopping centers in
desenvolvimento. A Sonae Sierra Brasil é uma empresa pública e suas ações são
negociadas na BM&FBovespa sob o símbolo SSBR3 e possui sede em 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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