COMUNICADO AO MERCADO
Rio de Janeiro, 21 de Julho de 2020 - BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A., companhia aberta
com endereço na Avenida Afrânio de Melo Franco n° 290, 1° andar, na Cidade e Estado do Rio
de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o n° 06.977.745/0001-91 (“brMaIIs” ou “Companhia”), vem,
em cumprimento ao art. 12 da instrução CVM n°358, comunicar que recebeu, no dia 21 de julho
de 2020, da VELT Partners Investimentos Ltda. (“VELT”), a informação que segue:

(i) Os veículos de investimento sob gestão da VELT realizaram, em conjunto, a aquisição
de ações ordinárias da Companhia, totalizando, na presente data, 44.556.656 ações
ordinárias, equivalente a 5,103% do total de ações ordinárias da Companhia;

(ii) Do total de ações indicado no item (i) acima, os veículos de investimento sob gestão
da VELT transferiram a titularidade, por meio de operações de empréstimo, de
2.970.521 ações ordinárias de emissão da Companhia, equivalentes a 0,34% do total
de ações ordinárias da Companhia;
(iii) Os veículos de investimento sob gestão da VELT não detêm, nesta data, direta ou
indiretamente, quaisquer bônus de subscrição, debêntures conversíveis em ações da
Companhia ou instrumentos financeiros derivativos de liquidação física/financeira
referenciados em ações da Companhia;
(iv) O objetivo da participação detida pelos veículos de investimento sob gestão da VELT
na Companhia é estritamente de investimento e os negócios realizados não objetivam
alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da Companhia;

(v) Os veículos de investimento sob gestão da VELT não celebraram quaisquer contratos
ou acordos que regulem o exercício de direito de voto ou a compra e venda de valores
mobiliários emitidos pela Companhia.

BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.
Frederico da Cunha Villa
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

NOTICE TO THE MARKET
Rio de Janeiro, July 21st, 2020 - BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A., publicly-held company
located at Avenida Afrânio de Melo Franco 290, 1st floor, in the city and state of Rio de Janeiro,
under CNPJ n° 06.977.745/0001-91 (“brMalls” or “Company”), hereby announces, in
accordance to article 12 of CVM instruction n.º 358, that it received, on July 21st, 2020, from
VELT Partners Investimentos Ltda. (“VELT”), the following information:

(i)

The investment vehicles managed by VELT jointly acquired Company's common
shares, totaling, on this date, 44,556,656 common shares, equivalent to 5.103% of
the Company's total common shares;

(ii)

Of the total shares indicated in item (i) above, the investment vehicles under VELT's
management transferred ownership, through loan operations, of 2,970,521
common shares issued by the Company, equivalent to 0.34 % of the Company's
total common shares;

(iii)

The investment vehicles under VELT’s management do not hold, on this date,
directly or indirectly, any subscription bonuses, debentures convertible into
Company shares or derivative financial instruments of physical/ financial settlement
referenced in Company shares;

(iv)

The purpose of the interest held by the investment vehicles under VELT's
management in the Company is strictly for investment purposes, and the referred
acquisitions do not seek a change in control or change in the Company’s
management structure;

(v)

The investment vehicles under VELT’s management did not engage in any
contracts or agreements that regulate the exercise of voting rights or the purchase
and sale of securities issued by the Company.

BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.
Frederico da Cunha Villa
CFO and IR Director
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São Paulo, 21 de julho de 2020
À
BR Malls Participações S.A.
Avenida Borges de Medeiros, 633, 1º andar - Leblon
CEP 22430-041 – Rio de Janeiro/RJ
At.:

Sr. Frederico da Cunha Villa - Diretor de Relações com Investidores (ri@brmalls.com.br)

Ref.:

Aquisição de Participação Acionária Relevante

Prezado Sr. Frederico,
Em atenção ao disposto no artigo 12 da Instrução CVM nº 358/02, VELT Partners
Investimentos Ltda., com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3355, 21º andar, na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.977.745/0001-91, na
qualidade de gestora discricionária de recursos, vem, pela presente, informar que:
(i)

os veículos de investimento sob sua gestão (“Acionistas”) realizaram, em conjunto, a
aquisição de ações ordinárias da BR Malls Participações S.A., com sede na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Borges de Medeiros, 633, 1º andar,
Leblon, inscrita perante o CNPJ sob o nº 06.977.745/0001-91 (“Companhia”) totalizando,
na presente data, 44.556.656 ações ordinárias, equivalentes a 5,103% do total de ações
ordinárias da Companhia;

(ii)

do total de ações indicado no item (i) acima, os Acionistas transferiram a titularidade, por
meio de operações de empréstimo, de 2.970.521 ações ordinárias de emissão da
Companhia, equivalentes a 0,34% do total de ações ordinárias da Companhia;

(iii)

os Acionistas não detêm, nesta data, direta ou indiretamente, quaisquer bônus de
subscrição, debêntures conversíveis em ações da Companhia ou instrumentos financeiros
derivativos de liquidação física/financeira referenciados em ações da Companhia;

(iv)

o objetivo da participação detida pelos Acionistas na Companhia é estritamente de
investimento e os negócios realizados não objetivam alterar a composição do controle ou
a estrutura administrativa da Companhia;

(v)

os Acionistas não celebraram quaisquer contratos ou acordos que regulem o exercício de
direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários emitidos pela Companhia.

Por fim, solicitamos a V. Sa. que providencie a imediata transmissão das informações constantes
nesta comunicação à Comissão de Valores Mobiliários e à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, nos
termos da legislação aplicável. Adicionalmente, requeremos que se promova, no prazo de 7 dias
úteis, a atualização das seções correspondentes do formulário de referência da Companhia,
conforme estabelece o artigo 24, §3º, inciso VI, da Instrução CVM 480/2009.
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VELT Partners Investimentos Ltda.
Marta Racy Kheirallah
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