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Companhia Aberta

FATO RELEVANTE

A Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. (“Iguatemi” ou “Companhia”) (B3: IGTA3) comunica aos seus
acionistas, ao mercado em geral e aos demais interessados que, baseado no Decreto Municipal 20.583 e no
Decreto Estadual 55.240 publicados no Diário Oficial respectivamente nos dias 19.05.2020 e 13.05.2020,
retomaremos a operação do Shopping Center Iguatemi Porto Alegre e do Praia de Belas Shopping Center a
partir do dia 22 de maio, em horário reduzido, das 12h às 20h e com atendimento especial exclusivo para
grupo de risco entre 11h30 às 12h.
Esta retomada será conduzida com o máximo de cuidado e responsabilidade, visando o bem-estar de todos.
Adotamos diversas medidas de proteção e segurança, como o reforço das rotinas de limpeza, álcool em gel
à disposição, áreas de alimentação intensamente higienizadas e com distanciamento mínimo de 2 metros
entre as mesas e equipes treinadas para oferecer todo o suporte necessário aos nossos clientes.
Com exceção do I Fashion Outlet Santa Catarina, que retomou suas operações no dia 24/04/2020, e do I
Fashion Outlet Novo Hamburgo, que retomou suas operações no dia 15/05/2020, os demais ativos da
Companhia continuam com suas operações suspensas, respeitando as determinações vigentes, ficando
autorizadas de funcionar apenas as atividades essenciais e operações de delivery.
A Companhia implementou no final de abril um sistema de drive-thru em grande parte dos seus
empreendimentos, possibilitando a compra de mercadorias por nossos clientes de forma conveniente, rápida
e segura. Lembramos ainda que o Iguatemi 365, o e-commerce da Iguatemi, segue operando normalmente
para o Estado de São Paulo. A plataforma já conta com mais com mais de 250 marcas e nos permite atender
nossos clientes em toda sua jornada de consumo, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Seguimos atentos a potenciais novas determinações e recomendações do Poder Público e ajustaremos
nossas operações conforme necessário.

São Paulo, 20 de maio de 2020.
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