Sonae Sierra Brasil S.A.
CNPJ nº 05.878.397/0001-32
NIRE 5300358325

Sonae Sierra Brasil S.A. (“Companhia”) (B3: SSBR3), em observância aos termos da Instrução
CVM nº 358/02, conforme alterada, e em continuação aos fatos relevantes divulgados em 4 de
julho de 2018, 3 de dezembro de 2018 e 21 de março de 2019, comunica aos seus acionistas e ao
mercado em geral, no âmbito da notícia intitulada “Aliansce e Sonae assinam a fusão” publicada
em 04 de junho de 2019 na coluna Lauro Jardim do portal O Globo na internet, que os termos
definitivos da potencial combinação dos negócios da Companhia com os da Aliansce Shopping
Centers S.A. (“Aliansce”) (“Operação”), incluindo eventual relação de troca, ainda estão
pendentes de aprovação e adequada formalização pelos Conselhos de Administração da
Companhia e da Aliansce, motivo pelo qual não é possível confirmar, neste momento, a
participação final dos acionistas de cada uma das companhias na companhia combinada, ou a
formalização da Operação.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados e voltará a comentar o assunto,
caso seja concretizado qualquer fato que deva ser divulgado, na forma da lei e da
regulamentação da CVM.

São Paulo, 4 de junho de 2019.

Carlos Alberto Correa
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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Sonae Sierra Brasil S.A. (“Company”) (B3: SSBR3), pursuant to the terms of CVM Ruling No.
358/02, as amended, and continuing the material facts disclosed on July 4, 2018, December 3,
2018 and March 21, 2019, discloses to its shareholders and to the market in general, within the
context of the news named “Aliansce e Sonae assinam fusão” (“Aliansce and Sonae sign merge
deal”) published at Lauro Jardim column at O Globo internet portal on June 04, 2019, that the
definitive terms of the potential combination of the businesses of the Company with the
businesses of Aliansce Shopping Centers S.A. (“Aliansce”) (“Transaction”), including the
occasional share exchange ratio, are still pending approval and adequate formalization from the
board of directors of both the Company and Aliansce, reason why it is not possible to confirm, at
this moment, the final equity participation of the shareholders of each of the companies in the
combined company, or the formalization of the Transaction.
The Company shall keep its shareholders and the market informed and shall further comment on
the matter in the event of any fact that should be disclosed pursuant to the law and CVM
regulations.

São Paulo, June 4, 2019.

Carlos Alberto Correa
CFO and Investor Relations Officer
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