COMUNICADO AO MERCADO
Rio de Janeiro, 24 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 21
de agosto de 2020, da Opportunity HDF Administradora de Recursos Ltda., inscrita no CNPJ
sob o nº 33.857.830/0001-99, e da Opportunity Gestão de Investimentos e Recursos Ltda.,
inscrita no CNPJ sob o nº 09.647.907/0001-11, (em conjunto denominados “Opportunity”), a
informação que segue:

(i)

Entre os dias 14 e 20 de agosto de 2020 alienaram o total de 3.813.400 ações
ordinárias de emissão da Companhia e emprestaram 2.898.800 ações ordinárias
de emissão da Companhia, passando a deter, no fechamento do dia 20 de agosto
de 2020, o total de 38.115.197 ações ordinárias de emissão da Companhia,
equivalente a 4,37% do total de ações ordinárias emitidas pela Companhia;

(ii)

Adicionalmente, o Opportunity detém 7.549.200 contratos de swap de ações
ordinárias da Companhia na posição comprada, 16.000.000 opções de venda na
posição vendida e 8.000.000 opções de venda na posição comprada. O
Opportunity ressalta que a posição mantida decorre exclusivamente de suas
respectivas estratégias de investimento, não tendo o objetivo de alterar a
composição do controle ou a estrutura administrativa da Companhia;

(iii)

O Opportunity comunica, ainda, que: (i) não detém bônus de subscrição, direitos
de subscrição de ações, opções de compra de ações e debêntures conversíveis
em ações de emissão da Companhia; e (ii) não firmou acordo ou contrato regulando
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 24th, 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 21st, 2020,
from Opportunity HDF Administradora de Recursos Ltda., under CNPJ n° 33.857.830/0001-99,
and from Opportunity Gestão de Investimentos e Recursos Ltda., under CNPJ n°
09.647.907/0001-11, (together, to be referred as “Opportunity”), the following information:

(i)

Between August 14th and 20th, 2020 Opportunity disposed a total of 3,813,400
common shares issued by the Company and lent 2,898,800 common shares issued
by the Company, becoming the holder, at the close of August 20th, 2020, of
38,115,197 common shares issued by the Company, equivalent to 4.37% of the
total common shares issued by the Company;

(ii)

Additionally, Opportunity holds a long position in 7,549,200 swap contracts for the
Company's common shares, a short position in 16,000,000 put options and a long
position in 8,000,000 put options. Opportunity emphasizes that the position
maintained arises exclusively from its respective investment strategies, and does
not seek a change in control or change in the Company’s management structure;

(iii)

Opportunity also announces that: (i) it does not hold subscription bonuses, share
subscription rights, stock options and debentures convertible into shares issued by
the Company; and (ii) has not entered into an agreement or contract regulating 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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