FATO RELEVANTE
Rio de Janeiro, 23 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, seguindo a orientação das autoridades públicas e
colaborando com a prevenção da COVID-19, suspenderá a operação dos shoppings
de seu portfólio.
A partir desta segunda, 23 de março de 2020, reforçando as medidas de combate ao
COVID-19, todos os nossos shoppings estarão fechados ao público.
Os serviços de delivery serão permitidos nos shoppings onde o poder público não
restringiu esse modelo de atividade.
A Companhia mantém o Comitê de Crise Pluridisciplinar com objetivo de monitorar e
implementar iniciativas de conscientização e prevenção.
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 23rd, 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 Comissão de Valores Mobiliários instruction nº 358, hereby announces
that, following the recommendations of public authorities and collaborating towards
COVID-19 prevention, it will suspend the operation of malls in its portfolio.
As of this Monday, March 23rd, 2020, reinforcing measures to fight against COVID-19,
all our malls will be closed to the public.
Delivery services will be allowed in malls where the government has not restricted this
activity.
The Company maintains a Pluridisciplinary Crisis Committee in order to monitor and
implement awareness and prevention initiatives.
Finally, we will keep the market informed of relevant changes that may occur.
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