COMUNICADO AO MERCADO

Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 2021 - 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, conforme determinação das autoridades locais do
estado do Amazonas, a partir de 4 de janeiro de 2021, e do município de Belo
Horizonte, a partir de 11 de janeiro de 2021, apenas as operações de serviços
essenciais estão autorizadas a operar dentro dos Shopping Centers, mantendo-se as
demais atividades comerciais temporariamente suspensas nas respectivas regiões
indicadas.

Os serviços de delivery serão permitidos nos Shopping Centers onde o poder público
não restringiu esse modelo de atividade.

Por fim, manteremos os acionistas e mercado em geral informados em relação às
mudanças relevantes ocorridas.

BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.
Eduardo Langoni
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

NOTICE TO THE MARKET

Rio de Janeiro, January 11th, 2020 - BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A., publiclyheld 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, as determined by the local authorities of the state of Amazonas, as of
January 4th, 2021, and of the city of Belo Horizonte, as of January 11th, 2021, only
essential service operations are authorized to operate within shopping malls, therefore
other commercial activities are temporarily suspended in the respective regions
indicated.

Delivery services will be allowed in malls where the government has not restricted this
activity.

Finally, we will keep the shareholders and the market in general informed of relevant
changes that may occur.

BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.
Eduardo Langoni
CFO and IR Director

