
 
 

FATO RELEVANTE 

 

Rio de Janeiro, 22 de abril 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 no âmbito das medidas 

de prevenção da COVID-19, iniciou a retomada da operação de dois dos shoppings do 

seu portfólio. 

  

O Shopping Iguatemi Caxias do Sul (RS) e o Shopping Campo Grande (MS) retornam 

às suas atividades nos dias 20 e 22 de abril de 2020, respectivamente, e operam com 

horário reduzido de 12h às 20h. 

 

A Companhia informa que implementou protocolos rígidos relativos à sanitização dos 

referidos empreendimentos, em adição às recomendações das autoridades de saúde 

com o objetivo de preservar e priorizar a saúde e o bem-estar tanto de nossos clientes 

e lojistas, como de colaboradores e parceiros.  

  

Os demais Shoppings da Companhia seguem fechados por determinação das 

autoridades públicas. Os serviços de delivery e/ou atividades essenciais seguem 

permitidos nos shoppings. 

 

A Companhia mantém um Comitê de Crise Pluridisciplinar com objetivo de implementar 

iniciativas de conscientização e prevenção, bem como de monitorar os 

desdobramentos referentes à Covid-19. 

 

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, April 22nd, 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, the Company has resumed the operation of two malls in its 

portfolio. 

  

Shopping Iguatemi Caxias do Sul (RS) and Shopping Campo Grande (MS) restarted 

their activities on April 20th and 22nd, 2020, respectively, and are currently operating 

with reduced hours, from 12:00 to 20:00. 

 

The Company informs that it has implemented strict protocols related to the sanitization 

of the referred assets in addition to the recommendations of the health authorities, in 

order to preserve and prioritize the health and well-being of both our customers and 

tenants, as well as employees and partners. 

 

The other malls in the Company’s portfolio remain closed, as determined by public 

authorities. Delivery services and/or essential activities are still allowed in our malls.  

 

The Company maintains a Pluridisciplinary Crisis Committee in order to implement 

awareness and prevention initiatives, as well as monitor the developments related to 

COVID-19. 

 

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 

 

 


