COMUNICADO
AO MERCADO
ESCLARECIMENTO SOBRE NOTÍCIA VEICULADA N A IMPRENSA
São Paulo, 03 de agosto de 2022 – A Iguatemi S.A. (“Iguatemi” ou “Companhia”) [B3: IGTI11], uma das maiores empresas
full service no setor de shopping centers do Brasil, presta os seguintes esclarecimentos, tendo em vista algumas

notícias publicadas:
1. Em dezembro de 2019, a companhia investiu em um fundo que adquiriu participação na Infracommerce, apresentado
em todos os balanços trimestrais desde então.
2. A preços de mercado atuais, vale ressaltar que o Investimento indireto na Infracommerce ainda representa um ganho
relevante em relação ao seu custo.
3. A Iguatemi reitera que não existe qualquer discussão ou plano para alienar sua participação indireta na Infracommerce,
cuja proposta de valor com foco em ajudar marcas e indústrias na sua jornada de digitalização, se mostra um modelo de
relevante aderência e se materializa no expressivo crescimento orgânico apresentado pela companhia.
4. A companhia mantém seu compromisso com a transparência.
Guido Barbosa de Oliveira
Vice-Presidente de Finanças e Diretor de Relações com Investidores
SOBRE A IGUATEMI S.A .

EQUIPE DE RI

A Iguatemi S.A. (“Iguatemi” ou “Companhia”) é uma das maiores empresas full service no setor de shopping
centers do Brasil. Suas atividades englobam a concepção, o planejamento, o desenvolvimento e a administração
de shopping centers regionais, outlets e complexos imobiliários de uso misto com torres comerciais.
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CFO

A Iguatemi detém participação em 14 shopping centers, 2 premium outlets e 3 torres comerciais, que juntos
totalizam 711 mil m² de ABL total, sendo a sua ABL própria correspondente a 471 mil m². A Companhia participa
da administração de todos os seus shoppings centers, de seus premium outlets e das suas torres comerciais.
As ações da Iguatemi estão listadas na B3 [IGTI11] e fazem parte do índice Ibovespa.
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Considerações referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento da Iguatemi,
eventualmente expressas neste relatório, se constituem apenas em projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração
da Iguatemi em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da Companhia. Tais considerações
dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, pressões da concorrência, do desempenho do setor e
da economia brasileira, entre outros fatores e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

NOTICE TO
THE MARKET
CLARIFIC ATION ON PR ESS NEWS
São Paulo, August 03, 2022 – Iguatemi SA (“Iguatemi” or “Company”) [B3: IGTI11], one of the largest full-service companies
in the shopping center industry in Brazil, provides the following clarifications, in face of some news published:
1. In December 2019, the company invested in a fund that acquired a stake in Infracommerce, that presented quarterly
it’s balance sheets since then.
2. At current market prices, it is worth mentioning that the indirect investment in Infracommerce still represents a relevant
gain in relation to its cost.
3. Iguatemi reiterates that there is no discussion or plan to sell its indirect stake in Infracommerce, whose value proposition,
focused on helping brands and industries in their digitalization journey, proves to be a model of relevant adherence and
materializes in expressive growth organic product presented by the company.
4. The company maintains its commitment to transparency.
Guido Barbosa de Oliveira
CFO and Investor Relations Director
ABOUT IGUATEMI S.A.

IR TEAM

Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. (‘Iguatemi’) is one of the largest full service companies in the
Brazilian shopping mall sector. Its activities cover the whole range of the business, from conception, through
planning, to development and management of regional shopping malls, outlets, and mixed-use real estate
complexes with office towers.
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Iguatemi has equity holdings in 14 malls, 2 premium outlets, 1 power center and 3 commercial towers, with a
total GLA of 711 thousand sqm and an owned GLA of 471thousand sqm (based on the percentage owned by
Iguatemi at each mall). Iguatemi manages its 14 malls, its premium outlets and its office towers.
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Iguatemi shares [IGTI11] are listed on the São Paulo Stock Exchange (B3) and are part of the Ibovespa Index.
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Any statements on the outlook for the business, estimates for operational or financial results, or the growth outlook for Iguatemi, that may be expressed
in this report are projections, and as such are based exclusively on the expectations of Iguatemi’s management in relation to the future of the business,
and its continuing access to capital to finance the Company’s business plan. Such statements are subject, substantially, to changes in market conditions,
government rules, competitive pressures, the performance of the sector and the performance of the Brazilian economy, among other factors, and are,
therefore, subject to change without prior notice.

