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FATO RELEVANTE

GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A., companhia aberta com
sede na Avenida Angélica, n º 2.466, 24º andar, conjunto 241, na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo (“Companhia” ou “General Shopping”), vem, em cumprimento às
determinações da Instrução CVM nº 358/02, conforme alterada, informar aos seus
acionistas e ao mercado em geral que, em reunião realizada no dia 10 de junho de 2021,
o Conselho de Administração da Companhia deliberou submeter à Assembleia Geral
Extraordinária da General Shopping, a ser realizada em 14 de julho de 2021 (“AGE”),
proposta de saída voluntária da Companhia do segmento especial de listagem da B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) denominado Novo Mercado (“Novo Mercado”),
com a dispensa da realização de oferta pública de aquisição de ações (OPA), nos termos
do artigo 44 do Regulamento do Novo Mercado (“Saída do Novo Mercado”), com a
consequente migração da Companhia para o segmento básico de listagem da B3.
A Saída do Novo Mercado visa à simplificação da estrutura da Companhia e à
diminuição de custos regulatórios e operacionais incorridos em função das obrigações
impostas pelo Regulamento do Novo Mercado.
Serão mantidas no Estatuto Social da Companhia como obrigações estatutárias as
principais imposições do Regulamento do Novo Mercado, tais como (i) vedação à
emissão de ações preferenciais, (ii) número mínimo de conselheiros independentes,
(iii) tratamento igualitário entre acionista controlador e acionistas minoritários na
hipótese de alienação, direta indireta, do controle da Companhia; e (iv) cláusula
compromissória (sujeição de eventuais conflitos à arbitragem).
A Companhia reitera seu compromisso de manter os acionistas e o mercado em geral
informados acerca do andamento deste e de qualquer outro assunto de interesse do
mercado, na forma da legislação e regulamentação aplicáveis.
São Paulo, 11 de junho de 2021.
Marcio Snioka
Diretor de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT

GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A., a publicly-held company
with headquarters in the City of São Paulo, State of São Paulo, at Avenida Angélica,
No. 2,466, 24th floor, suite 241 (“Company” or “General Shopping”), in compliance
with CVM Instruction No. 358/02, as amended, hereby informs its shareholders and the
market in general that, in a meeting held on June 10th, 2021, the Board of Directors of
the Company approved the submission to the General Shareholders Meeting, to be held
on July 14th, 2021 (“GSM”), of a proposal to voluntarily delist the Company from Novo
Mercado (“Novo Mercado”), the special listing segment of B3 SA – Brasil, Bolsa,
Balcão (“B3”), to be carried out with a waiver of the public tender offer (PTO), in
accordance with Article 44 of Novo Mercado Listing Rules (“Delisting from Novo
Mercado”). Consequently, the Company will be listed in B3’s basic listing segment.
The Delisting from Novo Mercado aims to simplify the Company's structure and to
reduce regulatory and operating costs incurred as a result of the obligations imposed by
the Novo Mercado Listing Rules.
The main requirements set forth in Novo Mercado Listing Rules (such as (i) prohibition
to issue preferred shares, (ii) minimum number of independent Directors, (iii) equal
treatment between controlling shareholders and minority shareholders in the event of
direct or indirect sale of the control, and (iv) arbitration clause) will be maintained in
the Company's By-laws.
The Company reaffirms its commitment to maintain its shareholders and the market in
general informed of the development of this and any other matter of interest of the
market, pursuant to the applicable legislation.
São Paulo, June 11th, 2021.
Marcio Snioka
Investor Relations Officer

