FATO RELEVANTE
Rio de Janeiro, 17 de março 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"), em atenção à instrução da Comissão de Valores
Mobiliários nº 358, comunica que, desde o início do combate ao COVID-19, criou um
Comitê de Crise Pluridisciplinar com objetivo de monitorar e implementar uma série de
iniciativas de conscientização e prevenção, visando preservar e priorizar a saúde e o
bem-estar de nossos colaboradores, lojistas e clientes.
Assim, seguindo a orientação das autoridades públicas e colaborando com a
prevenção do COVID-19, a partir de quarta-feira, 18 de março de 2020, os shoppings
administrados pela brMalls funcionarão da seguinte forma:
•

Estado do Rio de Janeiro: em cumprimento ao Decreto Estadual nº 46.973,
publicado nesta data, os Shoppings NorteShopping, Shopping Tijuca e Plaza
Niterói suspenderão suas atividades pelo período de 15 dias, sendo, no
entanto, facultada a abertura das operações de alimentação, farmácias e
serviços de saúde.

•

Demais estados: os empreendimentos ficarão abertos ao público de segunda a
sábado, de 12h às 20h. Aos domingos e feriados, o horário será mantido para
restaurantes e praça de alimentação, enquanto as demais lojas funcionarão de
14h às 20h.

•

Serão permitidos serviços de delivery em todos os nossos Shoppings.

A Companhia continuará, de forma diligente, monitorando os desdobramentos
referentes ao COVID-19 e adotando medidas adicionais necessárias. Engajados com
o nosso papel na sociedade, permaneceremos à disposição das autoridades
competentes para contribuir com iniciativas que possam ajudar neste momento.
Por fim, manteremos o mercado informado em relação às mudanças relevantes
ocorridas.
BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.
Frederico da Cunha Villa
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

MATERIAL FACT

Rio de Janeiro, March 17th, 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"), in
compliance with CVM instruction nº 358, hereby announces that, since the beginning
of the fight against COVID-19, it has created a Pluridisciplinary Crisis Committee with
the objective of monitoring and implementing a series of awareness and prevention
initiatives, aiming to preserve and prioritize the health and well-being of our employees,
tenants and customers.

Therefore, following the recommendations of public authorities and collaborating
towards COVID-19 prevention, as of Wednesday, March 18th, 2020, malls managed by
brMalls will operate as follows:
•

State of Rio de Janeiro: in compliance with State Decree No. 46,973, published
on this date, the malls NorteShopping, Shopping Tijuca and Plaza Niterói will
suspend their activities for a period of 15 days. However, the opening of food
related operations, pharmacies and health services are optional.

•

Other states: the mall will be open to the public from Monday to Saturday, from
12pm to 8pm. On Sundays and holidays, the hours will be maintained for
restaurants and food courts, while the other stores will be open from 2pm to
8pm.

•

Delivery services will be allowed in all our malls.

The Company will continue to diligently monitor the developments related to COVID-19
and adopt the necessary additional measures. Engaged with our role in society, we will
remain at the disposal of the competent authorities to contribute with initiatives that can
help in this moment.

Finally, we will keep the market informed of the relevant changes that may occur.

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

