SONAE SIERRA BRASIL S.A.
CNPJ Nº 05.878.397/0001-32
N.I.R.E. 35.300.358.325
PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL A SER SUBMETIDA À
APROVAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 14 DE JUNHO DE 2012
Sonae Sierra Brasil S.A. (“Companhia”), com sede na Avenida Dr. Cardoso de Melo, nº 1.184, 13º
andar, sala 132, Vila Olímpia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, coloca à disposição dos
acionistas da Companhia, a presente Proposta da Administração relativa à Alteração do Estatuto
Social da Companhia, para deliberação em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia
14 de junho de 2012.

Em cumprimento ao artigo 11 da Instrução CVM nº 481/2009, a Companhia disponibiliza aos
acionistas o seguinte documento:
Anexo I. Quadro comparativo contendo proposta para alteração do artigo 32 do Estatuto Social da
Companhia com objetivo de adequar a redação em face do ofício recebido da BM&FBOVESPA S.A. –
Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”).
São Paulo, 30 de maio de 2012.
Atenciosamente,
Carlos Alberto Correa
Diretor de Relações com Investidores

ANEXO I
Quadro comparativo contendo proposta para alteração do artigo 32 do Estatuto Social da Companhia
Redação Atual do artigo 32 do
Estatuto Social
Artigo 32 - Aquele que adquirir o
Poder de Controle, em razão de
contrato particular de compra de
ações celebrado com o Acionista
Controlador,
envolvendo
qualquer quantidade de ações,
estará obrigado a:

Proposta de Alteração do
Justificativa da Alteração do
artigo 32 do Estatuto Social
Estatuto Social
Artigo 32 - Aquele que Sem alteração
adquirir o Poder de Controle,
em
razão
de
contrato
particular de compra de ações
celebrado com o Acionista
Controlador,
envolvendo
qualquer
quantidade
de
ações, estará obrigado a:

I. efetivar a oferta pública referida I. efetivar a oferta pública Sem alteração
no artigo 30 deste Estatuto referida no artigo 30 deste
Social;
Estatuto Social;
II. pagar, nos termos a seguir
indicados, quantia equivalente à
diferença entre o preço da oferta
pública e o valor pago por ação
eventualmente adquirida em
bolsa de valores nos 6 (seis)
meses anteriores à data da
aquisição do Poder de Controle
da Companhia, devidamente
atualizado pela variação positiva
do Índice de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA até o
momento
do
pagamento.
Referida quantia deverá ser
distribuída
entre
todas
as
pessoas que venderem ações da
Companhia nos pregões em que
o
Adquirente
realizou
as
aquisições, proporcionalmente ao
saldo líquido vendedor diário de
cada
uma,
cabendo
à
BM&FBOVESPA operacionalizar
a distribuição, nos termos de
seus regulamentos; e

II. pagar, nos termos a seguir
indicados, quantia equivalente
à diferença entre o preço da
oferta pública e o valor pago
por
ação
eventualmente
adquirida em bolsa de valores
nos 6 (seis) meses anteriores
à data da aquisição do Poder
de Controle da Companhia,
devidamente atualizado pela
taxa SELIC até a data do
pagamento. Referida quantia
deverá ser distribuída entre
todas
as
pessoas
que
venderem
ações
da
Companhia nos pregões em
que o Adquirente realizou as
aquisições, proporcionalmente
ao saldo líquido vendedor
diário de cada uma, cabendo
à
BM&FBOVESPA
operacionalizar a distribuição,
nos
termos
de
seus
regulamentos; e

III. tomar as medidas necessárias
para recompor o percentual
mínimo de 25% (vinte e cinco por
cento) do total das ações da
Companhia em circulação, caso
o percentual destas ações, após

III.
tomar
as
medidas Sem alteração
necessárias para recompor o
percentual mínimo de 25%
(vinte e cinco por cento) do
total das ações da Companhia
em
circulação,
caso
o

Adequação à cláusula mínima
do Regulamento do Novo
Mercado e observância ao
Ofício
038/2011-DP
da
BM&FBOVESPA.

a alienação do Controle, seja
inferior ao mínimo exigido pelo
Regulamento de Listagem do
Novo Mercado, dentro dos 6
(seis) meses subsequentes à
aquisição do Controle.

percentual destas ações, após
a alienação do Controle, seja
inferior ao mínimo exigido pelo
Regulamento de Listagem do
Novo Mercado, dentro dos 6
(seis) meses subsequentes à
aquisição do Controle.

