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Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas em 29 de abril de 2022

Data, Hora e Local: 29 de abril de 2022, às 15h00, na sede social da Iguatemi Empresa de Shopping 
Centers S.A. (“IESC” ou “Companhia”), na Rua Angelina Maffei Vita, 200 - 9º andar, CEP: 01455-070, 
na cidade e Estado de São Paulo. Convocação e Presenças: Dispensada A Convocação, Nos Termos Do 
Artigo 124, §4º Da Lei n° 6.404/76, tendo em vista a presença de acionista representando a totalidade do 
capital social da Companhia, conforme se verificou da assinatura no “Livro de Presença de Acionistas”. 
Presentes também o Sr. Guido Barbosa de Oliveira, representante da administração da Companhia, 
o Sr. Jorge Moyses Dib Filho, membro do Conselho Fiscal da Companhia e o Sr. Marcos Kenji de Sá 
Pimentel Ohata, representante da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., auditores independentes 
da Companhia. Mesa Dirigente: Presidente: Sra. Flávia Maria Araújo Dini Braia Rosa, Secretária: Sra. 
Daniela Tieko Ishikawa Baptista. Publicações: As demonstrações financeiras da Companhia relativas ao 
exercício social encerrado em31 de dezembro de 2021, bem como os demais documentos a que se 
refere o art. 133 da Lei n° 6.404/76, foram publicados em versão resumida no dia 25 de março de 2022, 
no Jornal “Valor Econômico”, na página E29, com divulgação simultânea da íntegra dos documentos 
na página do mesmo jornal na internet, e disponibilizados aos acionistas, na sede da Companhia e no 
site da CVM, em 15 de março de 2022, em conformidade com a referida Lei e com as normas da CVM 
aplicáveis Foi autorizado, pelo acionista único da Companhia, a lavratura da ata a que se refere estas 
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária em forma de sumário, bem como sua publicação com 
omissão das assinaturas dos acionistas presentes. Ordem do Dia e Deliberações: Foram tomadas as 
seguintes deliberações, pela única acionista da Companhia: Em Assembleia Geral Ordinária: 1) Exame, 
Discussão e Votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes 
ao exercício social encerrado em 31/12/2021: Foram aprovadas, com o voto da única acionista da 
Companhia, sem ressalvas, após exame e discussão, o Relatório da Administração e as Demonstrações 
Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício encerrado 
em 31/12/2021. 2) Destinação do Lucro Líquido do Exercício Social encerrado em 31 de dezembro 
de 2021: Foi aprovada, com o voto da única acionista da Companhia, a seguinte destinação do lucro 
líquido do exercício encerrado em 31/12/2021, no valor total de R$ 341.969.621,70 (a) R$17.098.481,09 
para a constituição da reserva legal; (b) R$ 81.217.785,15 para distribuição de dividendos; e (c) R$ 
243.653.355,46 para a constituição da reserva de lucros. 3) Aprovação da Remuneração Global 
dos Administradores: Foi aprovada, com o voto da única acionista da Companhia, considerando a 
remuneração global dos administradores aprovada pela controladora da Companhia, a Iguatemi S.A., em 
Assembleia Geral Ordinária realizada nesta data, a aprovação do montante global de até R$ 31.061.335,25 
para a remuneração global conjunta dos Administradores da Iguatemi S.A. e da Companhia para o 
exercício de 2022, cabendo ao Conselho de Administração individualizar tal montante entre os membros 
da administração da Companhia. 4) Alteração do Jornal de Publicações: Foi registrada, para fins do 
§3º art. 289 da Lei n° 6.404/76, que as publicações da Companhia passarão a ser realizadas no jornal 
“Diário de Notícias” a partir desta data. Em Assembleia Geral Extraordinária: 5) Rerratificação da 
Remuneração Global dos Membros do Conselho: Foi aprovada, com o voto da única acionista da 
Companhia, a rerratificação da remuneração do Conselho Fiscal aprovada na Assembleia Geral Ordinária 
da Companhia realizada em 22 de abril de 2021, para R$ 454.800. Encerramento: Nada mais havendo 
a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e ninguém se pronunciando, foram 
declaradas encerradas as Assembleias e lavrada a presente ata que representa a vontade dos presentes. 
Assinaturas: Flávia Maria Araújo Dini Braia Rosa - Presidente, Daniela Tieko Ishikawa Baptista - Secretária. 
A presente é cópia fiel do termo lavrado em livro próprio. Daniela Tieko Ishikawa Baptista - Secretária. 
JUCESP nº 347.848/22-9 em 13/07/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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