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Companhia Aberta

FATO RELEVANTE
A Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. (“Iguatemi” ou “Companhia”) [B3: IGTA3], em cumprimento
ao art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/76 e ao disposto nas Instruções CVM nos 358/02 e 480/09, e considerando
a publicação da Medida Provisória nº 931, de 30 de março de 2020 (“MP”), vem informar aos seus
acionistas, ao mercado em geral e aos demais interessados que, tendo em vista a rápida evolução do
COVID-19 (novo coronavírus) no país, bem como as recomendações das autoridades de saúde para
minimizar os riscos de disseminação do vírus, visando principalmente a preservação da saúde e segurança
de todos, fica cancelada a assembleia geral ordinária (“AGO”) originalmente convocada para o dia 16 de
abril de 2020.
Adicionalmente, a Companhia informa que o seu Conselho de Administração recomendou à Diretoria a
revisão da Proposta da Administração para a AGO, incluindo o estudo de impactos no caixa e a construção
de novos cenários que podem incluir a reavaliação da proposta de destinação do resultado do exercício
findo em 31/12/2019, notadamente no que se refere às propostas de distribuição de dividendos e de
remuneração global dos administradores. O endereçamento deste tema visa compatibilizar a proposta com
o novo cenário decorrente da pandemia do COVID-19, prevenindo eventuais necessidades de caixa, de
forma que a Companhia esteja ainda mais sólida para enfrentar as incertezas deste período.
A Companhia informa, por fim, que será convocada nova AGO dentro do prazo estabelecido pela MP, e
que o edital de convocação e a proposta da administração revisada, além dos documentos legais e as
informações adicionais necessários para a análise e exercício do direito de voto serão reapresentados e
divulgados oportunamente.
Os editais de convocação publicados em 17/03/2020, 18/03/2020 e 19/03/2020 no Diário Oficial do Estado
de São Paulo e no Valor Econômico, bem como os materiais relativos à AGO ora cancelada divulgados em
17/03/2020, inclusive os boletins de voto a distância, ficam sem efeitos para todos os fins legais.
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