COMUNICADO AO MERCADO
Rio de Janeiro, 25 de Junho 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,
em cumprimento ao art. 12 da instrução CVM n°358, comunicar que recebeu, no dia 25 de junho
de 2019, da Atmos Capital Gestão de Recursos Ltda. (“Atmos Capital”) com sede na Avenida
Afrânio de Melo Franco n° 290 – Sala 602, a informação que segue:

(i)

Sua participação em ações ordinárias de emissão da Companhia, em 25 de junho
de 2019, atingiu 40.698.178, passando a deter 4,66% do total de ações ordinárias
emitidas pela Companhia;

(ii)

O total de ações mencionado é o conjunto de ações detidas por fundos de
investimentos geridos pela Atmos Capital, sendo certo que a Atmos Capital não
possui outros valores mobiliários ou derivativos de liquidação física ou financeira
de emissão da Companhia.

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

NOTICE TO THE MARKET
Rio de Janeiro, June 25th, 2019 - 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"), hereby announces, in
accordance to article 12 of CVM instruction n.º 358, that it received, on June 25th, 2019, from
Atmos Capital Gestão de Recursos Ltda. (“Atmos Capital”), headquartered at Avenida Afrânio
de Melo Franco nº 290 – office 602, the following information:

(i)

Atmos Capital held, on June 25th, 2019, 40,698,178 common shares issued by the
Company, representing 4,66% of the Company’s capital stock;

(ii)

The referred number of shares represent the aggregate number of shares held by
funds managed by Atmos Capital, and Atmos Capital does not hold any other
securities or derivatives, with either physical of financial settlements, issued by the
Company

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

