COMUNICADO AO MERCADO

Rio de Janeiro, 22 de Novembro 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"), informa aos seus
acionistas e ao mercado em geral que, em Assembleia Geral Extraordinária da sua investida Delivery
Center Holding S.A. (“Delivery Center”) realizada em 19/11/2021, os acionistas representando mais
de 2/3 dos votos deliberaram pela descontinuidade das atividades operacionais da Delivery Center,
conforme proposta de plano de ação e cronograma a ser apresentado pela administração.
Tal decisão não impacta a estratégia da brMalls que continua com foco crescente nos pilares da
evolução do seu modelo de negócios, com destaque para conhecimento granular e engajamento dos
consumidores através do programa de relacionamento; iniciativas de omnicanalidade que
potencializam vendas dos lojistas; e novas receitas e monetização através de mídia digital.

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

NOTICE TO THE MARKET

Rio de Janeiro, November 22nd, 2021 - 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"), informs its shareholders and the market in
general that at the Extraordinary General Meeting of its investee Delivery Center Holding S.A
("Delivery Center") held on November 19th, 2021, the shareholders representing more than 2/3 of
the votes decided to discontinue the operational activities of the Delivery Center, in accordance with
the proposed action plan and schedule to be presented by the administration.
This decision does not impact brMalls' strategy, which continues to increasingly focus on the pillars
of the evolution of its business model, with emphasis on granular knowledge and consumer
engagement through the relationship program; omnichannel initiatives that maximize tenant sales;
and new revenues and monetization through digital media.

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

