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FATO RELEVANTE
A BR PROPERTIES S.A. (“Companhia”) (BRPR3), nos termos do disposto na
Resolução CVM 44/2021, informa que, nesta data, o Conselho de Administração da
Companhia aprovou a convocação de uma assembleia geral extraordinária, a ser realizada
em 28 de julho de 2022, às 10:00 horas, na sede social da Companhia (“AGE”), para
deliberar, sujeito ao fechamento das operações divulgadas no fato relevante datado de 18
de maio de 2022 (“Operações”), sobre a redução do capital social da Companhia no valor
de R$ 1.125.000.000,00 (um bilhão, e cento e vinte e cinco milhões de reais), por
considerá-lo excessivo, sem o cancelamento de ações de emissão da Companhia,
mediante a restituição aos acionistas, em moeda corrente nacional, de aproximadamente,
R$2,423298 por ação (“Redução de Capital”), considerando um total de 464.243.333
ações ordinárias e escriturais (ex-tesouraria), valor que poderá ser ajustado até a data em
que a redução de capital se tornar eficaz, conforme a quantidade de ações em circulação
em tal data.
Vale destacar que o fechamento das Operações está sujeito a condições precedentes ainda
pendentes de verificação, como por exemplo o trânsito em julgado da aprovação das
Operações pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, sendo que a
Redução de Capital apenas será deliberada caso o fechamento das Operações tenha
ocorrido.
Desde a data da celebração dos documentos das Operações, em 18 de maio de 2022, os
cenários local e estrangeiro vêm se deteriorando. O mundo passa por um momento de
inflação crescente, com curvas de juros com viés altista. O Brasil, por sua vez, passa por
mais uma crise de credibilidade fiscal, que somada ao aumento das taxas de juros e
volatilidade gerada pelas eleições presidenciais, traz um cenário desafiador, sem
perspectivas claras sobre como serão os próximos 12 meses.
Diante desse cenário e do alto custo de capital local, a Companhia entende que a liquidez
gerada pelas Operações deva ser utilizada para amortizar todas suas emissões de dívida.
Assim, a Companhia transformará sua posição de dívida líquida em uma posição de caixa
líquido, com portfólio remanescente de baixa vacância, e investimentos em fase final de
conclusão - não vislumbrando novos investimentos relevantes no curto prazo.
Dessa forma, a Companhia entende que, uma vez concluídas as Operações, seu capital
social se tornará excessivo, sendo necessário readequar a sua estrutura de capital, de modo
que o caixa em excesso possa ser melhor rentabilizado por cada um de seus acionistas.
A redução de capital proposta, se aprovada, somente se tornará eficaz 60 (sessenta) dias
após a publicação da ata da AGE, nos termos do artigo 174 da Lei nº 6.404/76, ocasião
em que a Companhia divulgará aos acionistas os procedimentos a serem adotados, o

montante exato a ser restituído por ação e as datas de pagamento e de início da negociação
das ações de emissão da Companhia exrestituição.
A Companhia manterá os acionistas e o mercado informado sobre os desdobramentos das
Operações e de eventual Redução de Capital.

São Paulo, 6 de julho de 2022.

André Bergstein
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
BR PROPERTIES S.A.
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MATERIAL FACT
BR PROPERTIES S.A. (“Company”) (BRPR3), pursuant to CVM Resolution 44/2021,
informs that on the date hereof, the Company’s Board of Directors approved the
convening of an extraordinary general shareholders’ meeting to be held on July 28, 2022,
10:00 am, at the Company’s headquarters (“EGM”), to resolve, subject to the closing of
the transactions referred to in the material fact dated May 18, 2022 (“Transactions”), on
the reduction of the Company's corporate capital in the amount of BRL 1,125,000,000.00
(one billion, one hundred and twenty-five million Reais), for considering it excessive,
without canceling any shares issued by the Company, which will result in a refund to
shareholders, in national currency, of approximately R$2.423298 per share (“Capital
Reduction”), considering a total of 464,243,333 common shares (ex-treasury) as of the
date hereof, which may be adjusted until the date on which the reduction becomes
effective, depending on the number of shares outstanding at the time.
The closing of the Transactions is subject to conditions precedent still pending
verification, such as the final and unappealable approval of the Transactions by the
antitrust authority (CADE). The EGM will only resolve on the Capital Reduction if the
Transactions have been closed at the time.
Since the date of execution of the Transactions (May 18, 2022), the local and foreign
scenarios have deteriorated. The world is going through a time of rising inflation, with
interest curves with an upward bias. Brazil, in its turn, is going through another crisis of
fiscal credibility which, together with the increase in interest rates and volatility generated
by the presidential elections, creates a challenging scenario, with no clear perspectives on
what the next 12 months will be like.
In this scenario and considering the high cost of local capital, the Company’s management
believes that the liquidity generated by the Transactions should be used to amortize all of
its debt issuances. As a result, the Company will transform its net debt position into a net
cash position, with a remaining portfolio of low vacancy, and investments in the final
stage of completion - not foreseeing new relevant investments in the short term.
Therefore, the Company believes that, once the Transactions are closed, its corporate
capital will become excessive, and it will be necessary to readjust its capital structure, so
that the excess cash can be better monetized by each of its shareholders.

The capital reduction, if approved, will become effective sixty (60) days after the
publication of the minutes of the EGM, pursuant to the article 174 of Law 6,404, when
the Company will disclose to its shareholders the procedures, the final amount per share
to be refunded, the date of payment and the initial date of negotiation of the Company’s
shares ex-reduction.
The Company will keep its shareholders and the market informed about the developments
of the Transactions and the potential Capital Reduction.
São Paulo, July 6, 2022.

André Bergstein
Financial and Investor Relations Officer
BR PROPERTIES S.A.

