COMUNICADO AO MERCADO
Rio de Janeiro, 03 de Setembro 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 Ofício-Circular nº 07/2020-CVM/SEP, comunicar aos acionistas e ao
mercado em geral a participação do Diretor Adjunto Financeiro Derek Tang em uma live
organizada pela Companhia, no dia 04 de setembro de 2020, às 9 horas. O tema do evento
online será “A Economia e o Varejo pós-retomada” e tratará dos seguintes assuntos:

(i)

Expectativas em relação ao cenário macroeconômico;

(ii)

Perspectivas econômicas e do varejo na retomada;

(iii)

Movimentos realizados para apoiar o varejista;

(iv)

Soluções de crédito e de capital de giro que estão sendo implementadas.

O acesso à live será através do link: https://www.youtube.com/watch?v=HsskO1zliek.

A Companhia seguirá mantendo seus acionistas e o mercado informados, com antecedência,
em relação à transmissão de qualquer live que conte com a participação de algum
representante 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, September 3rd, 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 CVM Circular nº 07/2020- CVM/SEP, to its shareholders and the market in
general the participation of the Deputy Finance Director Derek Tang in a “live” organized by the
Company, on September 4th, 2020, at 9 am. The theme of the online event will be “The Economy
and Retail after-resumption” and will address the following subjects:

(i)

Expectations regarding the macroeconomic scenario;

(ii)

Economic and retail perspectives on the resumption;

(iii)

Movements performed to support the retailer;

(iv)

Credit and working capital solutions that are being implemented.

The “live” access will be through the link: https://www.youtube.com/watch?v=HsskO1zliek.

The Company will keep its shareholders and the market informed, in advance, regarding the
transmission of any “live” that has the participation of any Company’s representative.

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

