FATO RELEVANTE
Rio de Janeiro, 31 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, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, que em
razão do atual cenário de saúde pública decorrente do COVID-19 e tendo em vista a
publicação da Medida Provisória nº 931, de 30 de março de 2020, cancelará a
Assembleia Geral Ordinária, convocada para o dia 30 de abril de 2020.

A Administração da Companhia tem acompanhado todas as orientações das
autoridades e está comprometida com as diretrizes da OMS e do Ministério da Saúde,
buscando atuar da melhor maneira possível, preservando a continuidade do negócio e
protegendo a saúde de seus colaboradores, clientes e acionistas. Nesse sentindo,
informa que divulgará nova convocação para realização da Assembleia Geral Ordinária
até o prazo máximo de 31 de julho de 2020.

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 31st, 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, due to the current public health scenario arising from COVID-19 and in view of the
publication of Provisional Measure No. 931, of March 30th, 2020, the Annual General
Meeting, scheduled on April 30th, 2020, will be cancelled.

The Company's Management has followed all the guidelines given by authorities and
is committed to the guidelines of the WHO and the Ministry of Health, seeking to act in
the best possible way, preserving the continuity of its business and protecting the health
of its employees, customers and shareholders. In this sense, the Company informs that
it will announce a new date for its Annual General Meeting by July 31st, 2020.

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

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

