COMUNICADO AO MERCADO

Rio de Janeiro, 09 de junho de 2021 - BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A., ("brMalls" ou
"Companhia"), divulga que, seguindo a orientação das autoridades públicas no âmbito das
medidas de prevenção da Covid-19, retomou hoje a operação do Shopping Estação Curitiba
(PR) e Shopping Curitiba (PR) que estavam fechados desde o dia 29 de maio de 2021. Com
isso, a partir da presente data, a Companhia voltou a operar com 100% do portfólio aberto,
ainda que com restrições de funcionamento.

A Companhia informa, ainda, que mantém os protocolos 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.

Seguiremos mantendo o mercado informado em relação aos desdobramentos da pandemia do
Covid-19 e seus impactos nos negócios da Companhia.

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

NOTICE TO THE MARKET

Rio de Janeiro, June 09th, 2021 - BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A., ("brMalls" or
"Company"), hereby announces that, following the recommendations of public authorities and
collaborating towards Covid-19 prevention, resumed today the operation of Shopping Estação
Curitiba (PR) and Shopping Curitiba (PR) that were closed since May, 29th, 2021. As a result,
as of the present date, the Company has 100% of its portfolio operating, despite the existing
restrictions.

The Company also informs that has kept 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.

We will keep the market informed of developments in the Covid-19 pandemic and its impacts in
the Company’s business.

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

