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

COMUNICADO DE INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA

Informamos que a nossa participada Sonae Sierra Brasil S.A., sociedade constituída ao abrigo
do direito Brasileiro, apresentou no passado dia 6 de Dezembro à Comissão de Valores
Mobiliários Brasileira (CVM), o registo da oferta pública de distribuição primária de, inicialmente,
21.739.130 acções ordinárias de emissão da Companhia, todas nominativas, escriturais e sem
valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ónus ou encargos, a ser realizada no
Brasil, em mercado de balcão não-organizado, sob 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 operação conta ainda com a participação do BES INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO
DE INVESTIMENTO, e do BANCO CAIXA GERAL - BRASIL S.A., na qualidade de instituições
financeiras integrantes do sistema de distribuição e instituições intermediárias autorizadas a
operar na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros e, simultaneamente,
com esforços de colocação das Acções no exterior pelo Credit Suisse Securities (USA), LLC,
Itau BBA USA Securities Inc., J.P.Morgan Securities LLC, Banco Português de Investimento,
S.A., Banco Espírito Santo de Investimento, S.A., e Caixa - Banco de Investimento, S.A. e por
determinadas instituições financeiras contratadas, exclusivamente junto a investidores
institucionais qualificados residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, conforme
definidos na Regra 144A do Securities Act of 1933 dos Estados Unidos da América, em
operações isentas de registo previstas no Securities Act, e a investidores nos demais países,
excepto no Brasil e nos Estados Unidos da América, em conformidade com os procedimentos
previstos no Regulamento S do Securities Act, observada a legislação aplicável no país de
domicílio de cada investidor e, em qualquer caso, por meio dos mecanismos de investimento
regulamentados pela legislação brasileira aplicável.
Não foi, nem será, realizado nenhum registo da Oferta ou das Acções na Securities and
Exchange Commission ou em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de
qualquer outro país, excepto no Brasil.
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 17/1/2011 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, 17 de Janeiro de 2011
Edmundo Figueiredo
(Investor Relations)
Esta informação encontra-se também disponível no site institucional da SONAE SIERRA SGPS em
www.sonaesierra.com

