BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 06.977.745/0001-91
COMPANHIA ABERTA
BRML3
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os Srs. acionistas da Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser
realizada no dia 28 de junho de 2019, às 14h, no edifício da sede da Companhia, na Avenida Borges de
Medeiros, 633, 1º andar, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.430-041 para deliberarem, nos termos da
proposta da administração, sobre as incorporações, pela Companhia, de suas controladas Fashion Mall S.A.
(“FMSA”) e Classic Participações Ltda. (“Classic”), com a seguinte ordem do dia:
1) Ratificar a nomeação e contratação da IAUD Auditores Independentes S/S como empresa responsável
pela elaboração do laudo de avaliação, a valor contábil, dos patrimônios da FMSA e da Classic a serem
incorporados pela Companhia (“Laudo de Avaliação”);
2) Examinar, discutir e deliberar sobre o Laudo de Avaliação; e
3) Examinar, discutir e deliberar sobre a proposta de incorporação, pela Companhia, de suas controladas
FMSA e Classic, de acordo com os termos e condições previstos no Protocolo e Justificação de
Incorporação.
Os acionistas encontrarão os documentos e informações obrigatórias, conforme previsto na Lei nº 6.404/76 e na
Instrução CVM nº 481/2009, e que são necessárias para melhor entendimento da matéria acima, na Proposta da
Administração e no Manual de Acionistas para a Assembleia, disponíveis na sede da Companhia, na Avenida
Borges de Medeiros, 633, 1º andar, Leblon, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.430-041, no seu site de Relações com
Investidores (www.brmalls.com.br/ri) e nos sites da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão (a “B3) (www.b3.com.br).
Para que sejam admitidos à Assembleia, os acionistas deverão apresentar documentos que comprovem sua
identidade, sua qualidade de acionista (os acionistas participantes da custódia fungível de ações da B3 deverão
apresentar extrato atualizado de sua posição acionária emitido pela instituição custodiante no período de 48h
antecedentes à realização da Assembleia) e, no caso de acionista pessoa jurídica, sua representação legal.
Observadas as restrições legais, os acionistas poderão ser representados na Assembleia por mandatário, devendo,
neste caso, ser apresentados ainda o instrumento de mandato e o comprovante de identidade do mandatário. A
Companhia solicita que, se possível, para melhor organização da assembleia, a representação legal do acionista e

o correspondente extrato contendo sua posição acionária, emitido pela instituição custodiante, lhe seja entregue
com 2 (dois) dias úteis de antecedência.
O acionista que desejar poderá optar por participar e exercer o seu direito de voto com relação à Assembleia por
meio do sistema de votação à distância, nos termos da Instrução CVM nº 481/2009, enviando o correspondente
boletim de voto à distância por meio de seus respectivos agentes de custódia, ao banco escriturador das ações ou
diretamente à Companhia, conforme as orientações constantes na Proposta da Administração e no Manual de
Acionistas para a Assembleia.

Rio de Janeiro, 28 de maio de 2019.

José Afonso Alves Castanheira
Presidente do Conselho de Administração

BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 06.977.745/0001-91
PUBLIC HOLDING COMPANY
BRML3
CALL NOTICE
EXTRAORDINARY SHAREHOLDER MEETING
The shareholders of BR Malls Participações S.A. (“Company”) are hereby invited to participate in the
Extraordinary Shareholders’ Meeting, to be held on June 28th, 2019, at 2:00 pm (“Meeting”), at Avenida Borges
de Medeiros, nº 633, 1st floor, zip code 22.430-041, in the city and state of Rio de Janeiro, to resolve, pursuant to
the management’s proposal, the merger by the Company of its subsidiaries Fashion Mall S.A. (“FMSA”) and
Classic Participações Ltda. (“Classic”), with the following agenda:
1) Ratify the appointment and hiring of IAUD Auditores Independentes S/S as the company responsible for
the preparation of the appraisal report, at book value, of the FMSA and Classic assets, which are to be
incorporated by the Company ("Valuation Report");
2) Examine, discuss and deliberate on the Valuation Report; and
3) Examine, discuss and deliberate on the proposed incorporation, by the Company, of its subsidiaries
FMSA and Classic, in accordance with the terms and conditions set forth in the Protocol and Justification
of Merger.
Shareholders will find the list of mandatory documents and information, pursuant to Law 6,404/1976 and CVM
instruction 481/2009 (“ICVM 481”), which are necessary for better understanding the aforementioned matters, in
the Management Proposal and the Shareholders’ Meeting Manual, which are available at the Company’s
headquarters at Avenida Borges de Medeiros, nº 633, 1st floor, Leblon, Rio de Janeiro, RJ, zip code 22.430-041,
on its Investor Relations’ website (www.brmalls.com.br/ri) and at the websites of CVM (“CVM”)
(www.cvm.gov.br) and B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) (www.b3.com.br).
To be admitted to the Meeting, shareholders must present documents proving their identity, their shareholder
status (shareholder of B3’s fungible custody of shares must present an updated statement of their shareholding
position issued by the custodian institution 48 hours prior to the Meeting) and, in the case of institutional
shareholders, their legal representation. Subject to legal restrictions, shareholders may be represented at the
Meeting by a proxy, and in this case, the power-of-attorney letter and proof of identity of the proxy must be
provided. The Company requests that, if possible and to better organize the Meeting, all legal documents and

shareholder statements, issued by the custodian institution, be sent to the Company within two (2) business days
prior to the Meeting.
Shareholders may choose to participate and exercise their voting rights at the Meeting by means of the remote
voting system, in accordance with ICVM 481, in which they must send the corresponding distance voting form
to their respective custodian institution, to the custodian agency or directly to the Company, in accordance with
the guidelines contained in the Management Proposal and Shareholders’ Meeting Manual.

Rio de Janeiro, May 28, 2019.

José Afonso Alves Castanheira
Chairman of the Board of Directors

