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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, com base na Portaria Municipal no 629,
publicada no Diário Oficial de 11.06.2020, retomaremos as operações dos shoppings da cidade de São Paulo
(Iguatemi São Paulo, JK Iguatemi, Market Place e Pátio Higienópolis) hoje, dia 11 de junho de 2020, de
segunda a domingo, com horário reduzido, das 16h às 20h. Comunicamos ainda que, conforme Decreto
Municipal no 9.151, publicado no Diário Oficial de 10.06.2020, retomaremos as operações do Iguatemi
Alphaville nesta sexta-feira, dia 12 de junho de 2020, de segunda a domingo, com horário reduzido, das 14h
às 20h.
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.
A operação de drive-thru implementada no final de abril em grande parte dos empreendimentos seguirá
funcionando com o objetivo de possibilitar a compra de mercadorias por nossos clientes de forma
conveniente, rápida e segura. Lembramos ainda que o Iguatemi 365, o e-commerce da Iguatemi, continua
operando normalmente para o Estado de São Paulo. A plataforma já conta com mais com mais de 250
marcas e 11 mil itens disponíveis para consumo, 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, 11 de junho de 2020.
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