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 art. 12 da instrução CVM n°358, comunicar que recebeu, no dia 03
de setembro de 2020, da BlackRock, Inc. (“BlackRock”), com sede registrada em 55 East 52nd
Street, Cidade de Nova Iorque, Estado de Nova Iorque 10022-0002, Estados Unidos da
América, a informação que segue:
(i)

As participações societárias detidas pela BlackRock alcançaram, em 31 de agosto
de 2020, de forma agregada 27.280.645 ações ordinárias, representando
aproximadamente 3,12% do total de ações ordinárias emitidas pela Companhia, e
342.745 instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações ordinárias
com liquidação financeira, representando aproximadamente 0,03% do total de
ações ordinárias emitidas pela Companhia;

(ii)

O objetivo das participações societárias acima mencionadas é estritamente de
investimento, não objetivando alteração do controle acionário ou da estrutura
administrativa da Companhia; e

(iii)

Não foram celebrados, pela BlackRock, 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, 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 article 12 of the CVM instruction n.º 358, that it received, on September 3rd,
2020, from BlackRock, Inc. (“BlackRock”), headquartered at 55 East 52nd Street, New York City,
State of New York 10022-0002, United States of America, the following information:

(i)

The ownership interests held by BlackRock reached on August 31 st, 2020, in
aggregate form, 27,280,645 common shares, representing approximately 3.12% of
the total common shares issued by the Company, and 342,745 derivative financial
instruments referenced in common shares with financial settlement, representing
approximately 0.03% of the total common shares issued by the Company;

(ii)

The ownership interests are strictly for investment purposes, with no intention to
change the Company’s corporate control or administrative structure; and

(iii)

No contracts or agreements that regulate the exercise of voting rights or the
purchase and sale of securities issued by the Company have been concluded by
BlackRock.

BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.
Frederico da Cunha Villa
CFO and IR Director
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03 de setembro de 2020
BR Malls Participações S.A. – Divulgação de Alienação de Participação Acionária Relevante
Prezados Senhores,

1

A BlackRock, Inc. (“BlackRock”) vem, em nome de alguns de seus clientes, na qualidade de
administrador de investimentos, informar que alienou ações ordinárias emitidas pela BR Malls
Participações S.A. (“Companhia”), sendo que, em 31 de agosto de 2020, sua participação alcançou,
de forma agregada, 27.280.645 ações ordinárias, representando aproximadamente 3,12% do total de
ações ordinárias emitidas pela Companhia, e 342.745 instrumentos financeiros derivativos
referenciados em ações ordinárias com liquidação financeira, representando aproximadamente 0,03%
do total de ações ordinárias emitidas pela Companhia.

2

A fim de atender o disposto no Artigo 12 da Instrução nº 358 da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”), datada de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, a BlackRock, por meio desta, solicita ao
Diretor de Relações com Investidores da Companhia a divulgação das seguintes informações à CVM e
aos demais órgãos competentes:

3

(i)

BlackRock tem sede registrada em 55 East 52nd Street, Cidade de Nova Iorque, Estado de
Nova Iorque 10022-0002, Estados Unidos da América;

(ii)

as participações societárias detidas pela BlackRock alcançaram de forma agregada
27.280.645 ações ordinárias, representando aproximadamente 3,12% do total de ações
ordinárias emitidas pela Companhia, e 342.745 instrumentos financeiros derivativos
referenciados em ações ordinárias com liquidação financeira, representando aproximadamente
0,03% do total de ações ordinárias emitidas pela Companhia, conforme especificado no item 1
acima;

(iii)

o objetivo das participações societárias acima mencionadas é estritamente de investimento, não
objetivando alteração do controle acionário ou da estrutura administrativa da Companhia; e

(iv)

não foram celebrados, pela BlackRock, quaisquer contratos ou acordos que regulem o
exercício de direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários emitidos pela
Companhia.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos ou comentários adicionais que julguem
necessários quanto ao assunto.
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