BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 06.977.745/0001-91
NIRE 33.3.0028170-3
COMPANHIA ABERTA
ANEXO 30-XXXII à Instrução CVM nº 480/09, relativo à ata de Reunião do Conselho
de Administração realizada no dia 13 de março de 2018
Comunicação sobre aumento de capital deliberado pelo conselho de administração
I – Data da assembleia geral de acionistas em que o plano de opção foi aprovado:
O Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia foi aprovado Assembleia Geral
Extraordinária, realizada em de 09 de fevereiro de 2007.
II – Valor do aumento de capital e do novo capital social:
(i)

Valor do aumento de capital: R$ 5.365.961,36 (cinco milhões, trezentos e
sessenta e cinco mil, novecentos e sessenta e um reais e trinta e seis centavos);

(ii)

Novo capital social: R$ 10.399.934.402,48 (dez bilhões, trezentos e noventa
e nove milhões, novecentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e dois reais e
quarenta e oito centavos).

III – número de ações emitidas de cada espécie e classe;
Foram emitidas 918.829 (novecentas e dezoito mil, oitocentas e vinte e nove) ações
ordinárias.
IV – preço de emissão das novas ações;
R$ 5,84 por ação.
V – cotação de cada uma das espécies e classes de ações do emissor nos mercados em
que são negociadas, identificando: a) cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos
últimos 3 (três) anos; b) cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos
2 (dois) anos; c) cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos 6 (seis)
meses; e d) cotação média nos últimos 90 (noventa) dias;

(A)
2015 2016
Cotação Mínima 6,80 7,04
Cotação Máxima 12,23 12,38
Cotação Média
9,31 10,16

2017
10,46
15,23
12,75

(B)
2016
1T
2T
3T
Cotação Mínima 7,04 9,49 10,38
Cotação Máxima 10,57 11,35 12,38
Cotação Média
8,63 10,54 11,22

4T
8,96
11,83
10,16

2017
1T
2T
3T
4T
10,46 11,20 11,74 12,06
13,57 13,66 15,23 14,39
12,40 12,25 13,41 12,91

dez/17
12,22
12,87
12,51

jan/18
12,20
13,00
12,48

(C)
set/17 out/17
Cotação Mínima 13,31 12,68
Cotação Máxima 15,23 14,39
Cotação Média
14,30 13,66

nov/17
12,06
12,94
12,48

fev/18
11,93
13,30
12,31

(D)
90d
Cotação Mínima 11,55
Cotação Máxima 13,30
Cotação Média
12,37

VI – percentual de diluição potencial resultante da emissão.
0,11%
VII – descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídos às ações a serem emitidas.
A ações emitidas terão direito integral e participarão em igualdade de condições de todos
os benefícios, inclusive a dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a
ser declarados pela Companhia.

