COMUNICADO AO MERCADO

Iguatemi anuncia parceria com iFood
São Paulo, 7 de maio de 2019 – A Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. (“Iguatemi” ou “Companhia”) [B3: IGTA3],
uma das maiores empresas full service no setor de shopping centers do Brasil, comunica a assinatura de uma parceria com o
iFood Agencia de Serviços de Restaurantes Ltda. (“iFood”) para uma solução completa de organização da atividade de food
delivery em seus shopping centers.
Esta parceria trará uma melhora na experiência em todas as pontas da cadeia do food delivery, com (i) o aumento do faturamento
das operações de food service em nossos empreendimentos; (ii) a implementação de uma solução eficiente de takeout para as
praças de alimentação, restaurantes e supermercados através da criação de uma área única para expedição; (iii) a melhoria nos
níveis de serviço das operações de food delivery para os consumidores finais dos nossos empreendimentos; e (iv) a maior
praticidade e ganho de tempo para entregadores, que não terão que se deslocar pelo shopping.
SOBRE O IFOOD
O iFood, uma das mais inovadoras foodtechs do mundo e líder em delivery online de comida na América Latina, tem 17,4 milhões
de pedidos mensais e 12,6 milhões de usuários, sendo 17 vezes maior do que sua concorrente mais próxima em termos de
usuários ativos, de acordo com dados da ferramenta de inteligência competitiva SimilarWeb. Há oito anos no mercado, a empresa
de origem brasileira está presente também no México e Colômbia. Atua junto aos parceiros com iniciativas que reúnem inteligência
de negócio e soluções de gestão para os mais de 66 mil restaurantes cadastrados em 500 cidades em todo o Brasil. O iFood conta
com importantes investidores, como a Movile - líder global em marketplaces móveis - e a Just Eat - uma das maiores empresas
de pedidos on-line do mundo.
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Sobre a Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A.
A Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. (“Iguatemi” ou “Companhia”) é uma das
maiores empresas full service no setor de shopping centers do Brasil. Suas atividades englobam
a concepção, o planejamento, o desenvolvimento e a administração de shopping centers
regionais, outlets e complexos imobiliários de uso misto com torres comerciais.
A Iguatemi detém participação em 16 shopping centers, 2 premium outlets e 3 torres
comerciais, que juntos totalizam 758 mil m² de ABL total, sendo a sua ABL própria
correspondente a 459 mil m². A Companhia participa da administração de 15 dos seus
shoppings centers, de seus premium outlets e das suas torres comerciais.
As ações da Iguatemi estão listadas no Novo Mercado da B3 [IGTA3].
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