
General Shopping Brasil S.A.
Companhia Aberta

CNPJ nº 08.764.621/0001-53  –  NIRE 35.300.340.833
Edital de Convocação

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Pelo presente, fi cam convocados os Srs. Acionistas da General 
Shopping Brasil S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 26 
de março de 2018, às 8:00 horas, na sede social da Companhia, localiza-
da na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Angélica, 
nº 2466, 22º andar, conjunto 221, Cerqueira César, CEP 01228-200, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral 
Ordinária: (i) Apreciação das contas dos administradores, exame, dis-
cussão e votação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da 
Administração e do Relatório dos Auditores Independentes, referentes 
ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2017; (ii) Deliberação so-
bre a proposta de destinação dos resultados do exercício social fi ndo em 
31 de dezembro de 2017; (iii) Fixação da remuneração global anual dos 
administradores da Companhia para o exercício de 2018; (iv) Instalação 
do Conselho Fiscal; e (v) Eleição dos membros do Conselho Fiscal. 
Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Alteração da denominação 
social da Companhia de “General Shopping Brasil S.A.” para “General 
Shopping e Outlets do Brasil S.A.”; (ii) Alteração do  endereço da sede 
social da Companhia; (iii) Ratifi cação dos ajustes no Estatuto Social da 
Companhia para atualização do capital social em razão do cancelamen-
to de ações de emissão da Companhia mantidas em tesouraria aprova-
do na reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada 
em 04 de agosto de 2017; (iv) Aprimoramento da redação do Artigo 
6º do Estatuto Social da Companhia; (v) Adaptação do Estatuto Social 
da Companhia às regras da nova versão do Regulamento de Listagem 
do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, a qual entrou em 
vigor em 02 de janeiro de 2018; e (vi) Consolidação do Estatuto Social 
da Companhia. Informações Gerais: 1. Para tomar parte e votar na 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, os Acionistas deverão 
apresentar à Companhia, antes ou na data de realização da Assembleia 
Geral Ordinária, os seguintes documentos: (i) documento de identidade 
e/ou atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, 
conforme o caso; (ii) comprovante expedido pela instituição fi nanceira 
depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia, na 
forma do Artigo 126 da Lei nº 6.404/76; e (iii) instrumento de mandato 
com reconhecimento de fi rma do outorgante, acompanhado do docu-
mento de identidade e/ou atos societários pertinentes do procurador, 
conforme o caso. 2. A Companhia adotará o procedimento de voto a 
distância na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ora convoca-
da, nos termos do artigo 121, parágrafo único, da Lei nº 6.404/76 e da 
Instrução CVM 481/09. Neste sentido, o acionista que optar por exer-
cer seu direito de voto à distância poderá (i) transmitir as instruções 
de preenchimento para seus respectivos custodiantes, caso as ações 
estejam depositadas em depositário central, hipótese na qual deve-
rão ser observados os procedimentos adotados por cada custodiante; 
(ii) transmitir as instruções de preenchimento ao agente escriturador da 
Companhia, Itaú Unibanco S.A., caso as ações não estejam deposi-
tadas em depositário central; ou (iii) preencher e enviar o boletim de 
voto a distância diretamente à Companhia. 3. Os documentos relaciona-
dos às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária da Companhia encontram-se à disposição dos Acionistas 
na sua sede social e no seu website - www.generalshopping.com.br - 
seção “Investidores”, tendo os mesmos sido enviados à Comissão de 
Valores Mobiliários e à B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, na forma da le-
gislação aplicável.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2018.

Alessandro Poli Veronezi
Presidente do Conselho de Administração
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Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Pelo presente, fi cam convocados os Srs. Acionistas da General Shopping Brasil S.A. (“Companhia”) para se 
reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 26 de março de 
2018, às 8:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Avenida Angélica, nº 2466, 22º andar, conjunto 221, Cerqueira César, CEP 01228-200, para deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Apreciação das contas dos administradores, 
exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Administração e do Relatório 
dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2017; (ii) Deliberação 
sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2017; (iii) Fixação 
da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2018; (iv) Instalação 
do Conselho Fiscal; e (v) Eleição dos membros do Conselho Fiscal. Em Assembleia Geral Extraordinária: 
(i) Alteração da denominação social da Companhia de “General Shopping Brasil S.A.” para “General Shopping 
e Outlets do Brasil S.A.”; (ii) Alteração do  endereço da sede social da Companhia; (iii) Ratifi cação dos ajus-
tes no Estatuto Social da Companhia para atualização do capital social em razão do cancelamento de ações 
de emissão da Companhia mantidas em tesouraria aprovado na reunião do Conselho de Administração da 
Companhia realizada em 04 de agosto de 2017; (iv) Aprimoramento da redação do Artigo 6º do Estatuto Social 
da Companhia; (v) Adaptação do Estatuto Social da Companhia às regras da nova versão do Regulamento 
de Listagem do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, a qual entrou em vigor em 02 de janeiro de 
2018; e (vi) Consolidação do Estatuto Social da Companhia. Informações Gerais: 1. Para tomar parte e votar 
na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, os Acionistas deverão apresentar à Companhia, antes ou na 
data de realização da Assembleia Geral Ordinária, os seguintes documentos: (i) documento de identidade e/ou 
atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso; (ii) comprovante expe-
dido pela instituição fi nanceira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia, na forma 
do Artigo 126 da Lei nº 6.404/76; e (iii) instrumento de mandato com reconhecimento de fi rma do outorgante, 
acompanhado do documento de identidade e/ou atos societários pertinentes do procurador, conforme o caso. 
2. A Companhia adotará o procedimento de voto a distância na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
ora convocada, nos termos do artigo 121, parágrafo único, da Lei nº 6.404/76 e da Instrução CVM 481/09. Neste 
sentido, o acionista que optar por exercer seu direito de voto à distância poderá (i) transmitir as instruções de 
preenchimento para seus respectivos custodiantes, caso as ações estejam depositadas em depositário central, 
hipótese na qual deverão ser observados os procedimentos adotados por cada custodiante; (ii) transmitir as 
instruções de preenchimento ao agente escriturador da Companhia, Itaú Unibanco S.A., caso as ações não 
estejam depositadas em depositário central; ou (iii) preencher e enviar o boletim de voto a distância direta-
mente à Companhia. 3. Os documentos relacionados às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária da Companhia encontram-se à disposição dos Acionistas na sua sede social e no seu 
website - www.generalshopping.com.br - seção “Investidores”, tendo os mesmos sido enviados à Comissão de 
Valores Mobiliários e à B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, na forma da legislação aplicável.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2018.
Alessandro Poli Veronezi

Presidente do Conselho de Administração

VEC  –  2 col  x  10 cm

[32044]-general_shopping_legal_con_agoe_26-03-2018_vec.indd   1[32044]-general_shopping_legal_con_agoe_26-03-2018_vec.indd   1 21/02/18   15:1621/02/18   15:16



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /PTB <FEFF005B004200610073006500610064006F00200065006D00200027004D0065006E006F0072002000740061006D0061006E0068006F00200064006F0020006100720071007500690076006F0027005D0020005500740069006C0069007A006500200065007300730061007300200063006F006E00660069006700750072006100E700F50065007300200064006500200066006F0072006D00610020006100200063007200690061007200200064006F00630075006D0065006E0074006F0073002000410064006F0062006500200050004400460020006D00610069007300200061006400650071007500610064006F00730020007000610072006100200065007800690062006900E700E3006F0020006E0061002000740065006C0061002C0020007000610072006100200065002D006D00610069006C007300200065002000700061007200610020006100200049006E007400650072006E00650074002E0020004F007300200064006F00630075006D0065006E0074006F00730020005000440046002000630072006900610064006F007300200070006F00640065006D0020007300650072002000610062006500720074006F007300200063006F006D0020006F0020004100630072006F006200610074002000650020006F002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000650020007600650072007300F50065007300200070006F00730074006500720069006F007200650073002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


