MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME n° 07.882.930/0001-65
NIRE 35.300.547.144
COMUNICADO AO MERCADO

Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia”), em atendimento ao OficioCircular nº 7/2020-CVM-SEP, informa aos seus acionistas e mercado em geral que o Sr. Rodrigo
Coelho Cagali, na qualidade de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da
Companhia, irá participar de uma apresentação ao vivo (live) organizada pela Genial
Investimentos, a ser realizada no dia 7 de janeiro de 2021, às 12h00 e transmitida pelo seguinte
link https://youtu.be/nRDsxs4crrQ.
Temas a serem abordados: breve apresentação da Companhia, resultados 3T20, momento atual
do setor e perspectivas para o mercado imobiliário.
Não será apresentado qualquer material referente à Companhia que ainda não seja público.
A Companhia convida seus acionistas e mercado em geral a assistir a transmissão ao vivo.

São Paulo, 7 de janeiro de 2021.

Rodrigo Coelho Cagali
Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores

MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Publicly-Held Company
Corporate Taxpayer’s ID (CNPJ/ME) 07.882.930/0001-65
Company Registry (NIRE) 35.300.547.144
NOTICE TO THE MARKET

Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. (“Company”), in accordance with the
Circular Letter No. 7/2020-CVM/SEP, informs to its shareholders and the market in general that
Mr. Rodrigo Coelho Cagali, as Chief Financial Officer and Investor Relations Officer of the
Company, will participate in a live transmission organized by Genial Investimentos, to be held on
January 7, 2021, at 12:00 p.m. BRT and transmitted through the link
https://youtu.be/nRDsxs4crrQ, available only in portuguese.
Topics to be discussed: brief Company presentation, 3Q20 results, sector present moment and
perpective for the real estate brazilian market.
No material referring to the Company, that is not yet public, will be presented.
The Company invites all its shareholders and market in general to whatch the live presentation.

São Paulo, January 7, 2021.

Rodrigo Coelho Cagali
Chief Financial and Investor Relations Officer

