COMUNICADO AO MERCADO
Rio de Janeiro, 20 de Agosto 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 19
de agosto de 2020, da Dynamo Administração de Recursos Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº
72.116.353/0001-62, e da Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda., inscrita no CNPJ
sob o nº 07.880.927/0001-02, com sede na Avenida Ataulfo de Paiva nº 1235 – 6º Andar, a
informação que segue:
(i)

O somatório das ações ordinárias de emissão da Companhia detidas pelo conjunto
de veículos geridos discricionariamente pela Dynamo Administração de Recursos
Ltda. e pela Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda. atingiu o montante
de 38.347.348 ações, equivalentes a 4,39% das ações ordinárias de emissão da
Companhia.

(ii)

A Dynamo declara que a participação acionária detida tem por objetivo o
investimento na Companhia, sem a intenção de alterar sua composição de controle
ou estrutura administrativa, e que não visa atingir nenhum percentual de posição
acionária em particular. Nesse mesmo sentido, a Dynamo esclarece que os
veículos geridos não possuem outros valores mobiliários referenciados em tais
ações e que não foram celebrados contratos que regulem o exercício do direito de
voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da Companhia.

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

NOTICE TO THE MARKET
Rio de Janeiro, August 20th, 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 ("brMaIIs” or ”Company"), hereby announces,
in accordance to article 12 of the CVM instruction n.º 358, that it received, on August 19th, 2020,
from Dynamo Administração de Recursos Ltda., under CNPJ n° 72.116.353/0001-62, and
Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda., under CNPJ n° 07.880.927/0001-02,
headquartered at Avenida Ataulfo de Paiva nº 1235 – 6th floor, the following information:

(i)

The sum of the common shares issued by the Company held by the group of
vehicles managed discretionarily by Dynamo Administração de Recursos Ltda. and
by Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda. reached the amount of
38,347,348 shares, equivalent to 4.39% of the total common shares issued by the
Company.

(ii)

Dynamo declares that its ownership interest intends to invest in the Company, with
no intention to change the Company’s composition of control or administrative
structure, and does not aim to achieve any ownership interest percentage in
particular. Likewise, Dynamo clarifies that the managed vehicles do not hold any
other securities referenced into such shares and no contracts that regulate the
exercise of voting rights or the purchase and sale of securities issued by the
Company have been concluded.

BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.
Frederico da Cunha Villa
CFO and IR Director

