COMUNICADO
SONAE SIERRA, SGPS, SA
Sede: Lugar do Espido, Via Norte, Maia
Capital social: € 162.244.860,00
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia sob o
número único de matrícula e identificação fiscal 502 290 811

INFORMAÇÃO AO MERCADO

Informamos que a nossa participada Sonae Sierra Brasil S.A., sociedade constituída ao abrigo
do direito Brasileiro, encerrou hoje, 14 de Março de 2011, na qualidade de emissora e ofertante,
sob a coordenação do BANCO DE INVESTIMENTOS CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A., do
BANCO ITAÚ BBA S.A. e do BANCO J.P. MORGAN S.A., a oferta pública de distribuição
primária de 21.739.130 acções ordinárias de emissão da Companhia, todas nominativas,
escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou encargos, ao
preço de R$20,00 por acção, perfazendo o total de R$ 434.782.600,00.
Desde o início da oferta pública de distribuição primária, a Sonae Sierra Brasil SA concedeu uma
opção ao Coordenador Líder, com a concordância dos demais Coordenadores, para uma
distribuição adicional de até 3.260.869 acções ordinárias (o Lote Suplementar) emitidas pela
Companhia, ao preço de R$ 20,00 por acção, para atender ao eventual excesso de procura no
decorrer da Oferta.
Em 4 de Março de 2011, o Coordenador Líder, em comum acordo com os demais
Coordenadores, tinha colocado 1.511.913 acções do Lote Suplementar, ao Preço de R$ 20,00
por acção.
Considerando as acções do Lote Suplementar colocadas, foram distribuídas ao público
23.251.043 acções ao Preço de R$ 20,00 por acção, perfazendo o total de R$ 465.020.860,00.
A Sonae Sierra Brasil S.A. é controlada de forma indirecta pela Sonae Sierra Brasil BV, sarl, a
qual, por sua vez, é indirectamente detida em 50% pela Sonae Sierra SGPS.
O “Aviso ao Mercado” sobre a operação foi publicado no Jornal Valor Econômico de 14 de Março
de 2011 e o Prospecto Preliminar da Oferta está disponível no site da CVM, www.cvm.gov.br, e
no site da Sonae Sierra Brasil, www.sonaesierrabrasil.com.br na área de Investidores.

Maia, 14 de Março de 2011
Edmundo Figueiredo
(Investor Relations)

This information is also available at SONAE SIERRA SGPS’ institutional website
www.sonaesierra.com

