COMUNICADO
AO MERCADO
IGUATEMI 365 INAUGUR A ESPAÇO EXCLUSIVO NA QUINTA DA
B ARONEZA
São Paulo, 25 de setembro de 2020 – 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 que com o intuito de levar
a experiência Iguatemi para os residentes da Quinta da Baroneza, a Iguatemi Empresa de Shopping Centers inaugura um
espaço exclusivo no condomínio paulista. A partir do fim do mês de setembro, será possível comprar itens do marketplace
Iguatemi 365 e dos shoppings Iguatemi São Paulo e JK Iguatemi, por meio do serviço Shopper Assistant, e ter a conveniência
de retirar no pick up point instalado no local, sem custo de frete.

O espaço contará também com atendimento personalizado para aqueles que buscam uma orientação, além de produtos
com a curadoria da Iguatemi, com ativações de marcas, possibilitando um contato físico com as peças.
O ambiente tem cenografia assinada pelo decorador e florista Vic Meirelles. As marcas exclusivas Artiz, Cariuma, Lingua
Franca, Muzungu Sisters, Nannacay, Radical Girl Gang, Smythson, Sold Out, Baccarat, Carbono Galeria, Entreposto, Lauf,
Livraria Cultura, M Missoni, Neeche e Orientavida são algumas das confirmadas que estarão disponíveis no local.
“Desde quando lançamos o Iguatemi 365, sempre tivemos como objetivo facilitar o dia a dia dos clientes, levando a marca
Iguatemi até onde eles estejam, oferecendo produtos diferenciados e que contam com a nossa curadoria. Este novo espaço
reforça ainda mais o modelo de negócio omnichannel da Iguatemi, possibilitando a integração da experiência de compra
no ambiente digital e no físico, com este novo espaço muito especial para os moradores da Quinta da Baroneza”, afirma
Carlos Jereissati Filho, presidente da Iguatemi Empresa de Shoppings Centers.
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Serviço:
Endereço: Rodovia AlkIndar Monteiro Junqueira – SP 063 - Km 33,5 (entre as cidades de Itatiba e Bragança Paulista)
Horários de funcionamento: quintas-feiras das 14h às 20h / sextas e sábados das 12h às 20h.

Para informações adicionais, entre em contato com nossa Equipe de Relações com Investidores:
Relações com Investidores
Tel.: +55 (11) 3137-6876 / 6877
E-mail: ri@iguatemi.com.br
Website: https://ri.iguatemi.com.br/
Cristina Anne Betts
Vice-Presidente de Finanças e Diretora de Relações com Investidores

SOBRE A IGUATEMI EMP RESA DE SHOPPING CENTERS S.A.

EQUIPE DE RI

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.

Cristina Betts
CFO

A Iguatemi detém participação em 14 shopping centers, 2 premium outlets e 3 torres comerciais, que juntos
totalizam 711 mil m² de ABL total, sendo a sua ABL própria correspondente a 471 mil m². A Companhia participa
da administração de todos os seus shoppings centers, de seus premium outlets e das suas torres comerciais.

Marcos Souza
Gerente de RI
Tel.: +55 (11) 3137-6877 / 6876
ri@iguatemi.com.br
www.iguatemi.com.br

As ações da Iguatemi estão listadas no Novo Mercado da B3 [IGTA3] e fazem parte do índice Ibovespa.
Considerações referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento da Iguatemi,
eventualmente expressas neste relatório, se constituem apenas em projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração
da Iguatemi em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da Companhia. Tais considerações
dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, pressões da concorrência, do desempenho do setor e
da economia brasileira, entre outros fatores e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
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