COMUNICADO AO MERCADO

Teleconferência sobre iniciativas
relacionadas ao COVID-19
São Paulo, 20 de abril 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 realizará, em 23 de abril de 2020,
teleconferência sobre iniciativas relacionadas ao COVID-19 (coronavírus).
Teleconferência em Português

Teleconferência em Inglês

Data: 23 de abril de 2020

Data: 23 de abril de 2020

Horário: 12h (Brasília) / 11h (Nova York)

Horário: 13h (Brasília) / 12h (Nova York)

Telefone de conexão: +55 (11) 2188-0155

Telefone de conexão: +1 (646) 843 6054 (USA)

Código de acesso: Iguatemi

+44 (20) 3051-6929 (UK)
Código de acesso: Iguatemi

Para informações adicionais, entre em contato com nossa Equipe de Relações com Investidores:
Relações com Investidores
Tel.: +55 (11) 3137-6872
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 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 14 shopping centers, 2 premium outlets e 3 torres
comerciais, que juntos totalizam 710 mil m² de ABL total, sendo a sua ABL própria
correspondente a 458 mil m². A Companhia participa da administração de todos os seus
shoppings centers, de seus premium outlets e das suas torres comerciais.
As ações da Iguatemi estão listadas no Novo Mercado da B3 [IGTA3] e fazem parte do índice
Ibovespa.
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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, sub stancialmente, 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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