BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.
NIRE 33.3.0028170-3
CNPJ nº 06.977.745/0001-91
COMPANHIA ABERTA
Ata de Reunião do Conselho Fiscal
realizada no dia 11 de março de 2021
Data, Horário e Local:
No dia 11 de março de 2021, às 11:00 horas, através de videoconferência.
Convocação:
Convocação dispensada face à presença da totalidade dos membros do Conselho Fiscal.
Presença:
Presente a totalidade dos membros do Conselho Fiscal, a saber: Sr. Marcelo Otavio Wagner,
Sra. Helena Turola de Araujo Penna e Sra. Ana Maria Siqueira Dantas.
Mesa:
Presidente:

Helena Turola de Araujo Penna

Secretário:

Ana Maria Siqueira Dantas

Deliberações:
Os membros do Conselho Fiscal reuniram-se e deliberaram por emitir o parecer referente às
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, após a
apreciação da manifestação/decisão do Conselho de Administração da Companhia (“Anexo
1”).
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião
do Conselho Fiscal, que foi aprovada e assinada por todos os presentes.
Rio de Janeiro (RJ), 11 de março de 2021.
Ana Maria Siqueira Dantas
Helena Turola de Araujo Penna
Marcelo Otavio Wagner
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PARECER DO CONSELHO FISCAL
O conselho fiscal da Br Malls Participações S.A., em cumprimento às disposições legais e
estatutárias, examinou o relatório da administração e as demonstrações financeiras e
respectivas notas explicativas, elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas
pelo International Accounting Standards Board(IASB), referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020 e aprovadas pelo Conselho de Administração da
Companhia em 11 de março de 2021. Com base nos exames efetuados, considerando, ainda,
o relatório dos auditores independentes da PricewaterhouseCoopers - PwC, emitido sem
ressalvas em 11 de março de 2021, bem como as informações e esclarecimentos recebidos
no decorrer do exercício, opina que os referidos documentos estão em condições de serem
apreciados pela Assembleia Geral Ordinária dos acionistas.

Rio de Janeiro (RJ), 11 de março de 2021.
________________________________
Ana Maria Siqueira Dantas

________________________________
Helena Turola de Araujo Penna

________________________________
Marcelo Otavio Wagner

