AVISO AOS ACIONISTAS
Rio de Janeiro, 25 de Março de 2019 - 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"), vem
comunicar que o Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada no dia 22 de
março de 2019, deliberou pela distribuição de juros sobre o capital próprio (“JCP”).
Foi aprovado o pagamento de juros sobre o capital próprio pela Companhia, nos termos do art.
204 da Lei nº 6.404/76 e do art. 32 do Estatuto Social, em caráter definitivo, no valor bruto de
R$ 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais), equivalente à R$ 0,0652335815057568
por ação (desconsideradas as ações em tesouraria), sujeito à retenção de 15% de imposto de
renda na fonte, exceto para acionistas que comprovadamente não estiverem sujeitos à
incidência do tributo, na forma da legislação aplicável.
O pagamento será realizado aos acionistas no dia 31 de maio de 2019. A presente distribuição
de JCP, no valor de R$ 55.000.000,00 (cinquenta e cinco milhões de reais), após a dedução do
imposto de renda na fonte, será imputado ao dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2018, a ser distribuído aos acionistas ad referendum
da assembleia geral ordinária.
Farão jus ao direito de recebimento de juros sobre o capital próprio os titulares de ações no dia
28 de março de 2019, de maneira que as ações de emissão da Companhia sejam
transacionadas “ex-juros” a partir de 29 de março de 2019, inclusive.

BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.
Frederico da Cunha Villa
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Sobre a brMalls
A brMalls é a maior empresa integrada de shopping centers do Brasil, com participação em 39 shoppings,
que totalizam 1.474,7 mil m² de Área Bruta Locável (ABL) e 937,0 mil m² de ABL próprio. A brMalls é uma
empresa nacional de shopping centers com presença em todas as cinco regiões do Brasil, atendendo aos
consumidores de todas as diferentes classes sociais no país.

NOTICE TO SHAREHOLDERS

Rio de Janeiro, March 25th, 2019 - BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A., publicy-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"), hereby announces that, in a
meeting held on March 22nd, 2019, the Board of Directors resolved on the distribution of interest
on capital ("IOC").
The payment of interest on capital was approved according to article 204 of Law no 6,404/76 and
of article 32 of the Company’s Bylaws, as a definitive payment. The gross amount was of
R$ 55,000,000.00 (fifty-five million Reais), corresponding to R$ 0.0652335815057568 per share
(not including treasury shares), subject to a 15% withholding income tax, except for shareholders
who are proven not to be subject to this tax incidence, in accordance to the applicable legislation.
The payment will be made to shareholders on May 31st, 2019. The present IOC distribution, in
the amount of R$ 55,000,000.00 (fifty-five million Reais), after the deduction of withholding income
tax, will account for the mandatory minimum dividend for the fiscal year ended December 31st,
2018, to be distributed to shareholders ad referendum of the ordinary general meeting.
Those who are shareholders on March 28th, 2019, will be entitled to receive interest on capital
and Company issued shares will be traded ex-interest on capital as of March 29th, 2019.

BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.
Frederico da Cunha Villa
CFO and IR Director

About brMalls
brMalls is the largest integrated mall company in Brazil, with a portfolio of 39 malls, comprising 1,474.7
thousand m² of GLA and 937.0 thousand m² of owned GLA. brMalls is a shopping mall company in Brazil
with nationwide presence and targeting all income segments.

