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FATO RELEVANTE
Retomada Gradual das Atividades

O BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A. (“Companhia”), em observância ao disposto na
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358/2002 e em complemento ao Comunicado ao
Mercado divulgado pela Companhia em 20 de março de 2020, comunica a seus acionistas e ao mercado em
geral, que, nesta data, aproximadamente 75% das nossas lojas, das marcas Burger King e Popeyes Louisiana
Kitchen, encontram-se em operação.
As decisões para as retomadas são analisadas individualmente por um Comitê multidisciplinar, instalado em
março, e seguem atentamente todas as recomendações Municipais e Federais no que diz respeito às condições
de funcionamento das nossas operações, tendo em vista o distanciamento social que garante a segurança de
nossos clientes e colaboradores e levando em consideração as nossas já rigorosas medidas de higiene. Dentre
as ações consideradas para as aberturas, intensificamos os procedimentos de higienização dos nossos
restaurantes, ampliamos o uso de EPIs, distribuímos máscaras para todos os nossos colaboradores, instalamos
acrílicos de proteção nas lojas e enviamos termômetros para medição de temperatura de colaboradores e
clientes nas lojas fora de shoppings. Ressaltamos também que grande parte das lojas reabertas estão
localizadas em shoppings com restrições de horários e de fluxo de consumidores.
Adicionalmente, apesar do fechamento dos salões realizado em 23 de março de 2020, seguimos desde então
acelerando consistentemente as vendas dos nossos canais Delivery e Drive-Thru.
O processo de retomada das nossas atividades permanece sendo avaliado diariamente pelo comitê e com isso
o número de aberturas poderá ter oscilações a depender dos desdobramentos da pandemia.

Barueri, 02 de julho de 2020.
Clayton de Souza Malheiros
Diretor de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
Gradual Resumption of Activities

BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A. (“Company”), pursuant to the provisions of the
Brazilian Securities and Exchange Commission’s Instruction No. 358/2002 and in addition to the measures
informed through the Notice to the Market of March 20, 2020, announces to its shareholders and to the market
in general that, in this date, approximately 75% of our Restaurants, under Burger King and Popeyes Louisiana
Kitchen brands, are in operation.
All the decisions for resumption are analyzed individually by a multidisciplinary Committee, installed in march,
and carefully follow all Municipal and Federal recommendations regarding the operating conditions of our
operations, in view of the social distance that guarantees the safety of our customers and employees considering
our already strict hygiene measures. Among the actions considered for openings, we intensified the hygiene
procedures in our restaurants, expanded the use of PPEs, distribute masks to all our employees, install
protective acrylics in the restaurants and sent thermometers to measure the temperature of employees and
customers in stores outside the shopping malls. We also emphasize that a large part of the reopened stores are
located in malls with restrictions on opening hours and flow of consumers.
Additionally, despite of the closing of salons held on March 23, 2020, we have since that continued to
consistently accelerate sales of our Delivery and Drive-Thru channels.
The process of resumption of our activities continues to be evaluated daily by the Committee and, as a result,
the number of openings may fluctuate depending on the development of the pandemic.

Barueri, July 2nd, 2020.
Clayton de Souza Malheiros
Investor Relations Officer
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