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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, em virtude da evolução do COVID-19
(coronavírus) no país e seguindo o Decreto Estadual nº 55.320/2020 (que instituiu “bandeira vermelha” na
região metropolitana de Novo Hamburgo – R07), publicado em 20/06/2020, a partir de amanhã, 23 de junho
de 2020, o I Fashion Outlet Novo Hamburgo permanecerá fechado, enquanto durar a determinação da
Autoridade Pública. Restaurantes e estabelecimentos de alimentação poderão funcionar exclusivamente na
modalidade de delivery e drive thru, no horário das 12h às 20h. As medidas de prevenção para a saúde e
segurança, conforme os Decretos Estadual de 55.240/2020 e Portaria SES 303/2020 permanecem em vigor.
Adicionalmente, dando continuidade às medidas adotadas pelos recentes Decreto Estadual nº 55.320/2020
(que instituiu “bandeira vermelha” na região metropolitana de Porto Alegre), publicado em 20/06/2020 e
Decreto Municipal nº 20.623/2020 (que estabelece novas restrições às atividades comerciais), a Companhia
informa que, a partir de amanhã, 23 de junho de 2020, o Iguatemi Porto Alegre e Praia de Belas estarão
funcionando em horário reduzido das 11h30 às 20h apenas para as operações consideradas essenciais
(farmácia, estabelecimentos e serviços na área da saúde, óticas, Policia Federal, supermercado, bancos,
terminais de autoatendimento, correios, lotéricas e alimentação), permanecendo permitido para estas
operações os sistemas de delivery e drive thru. Restaurantes e estabelecimentos de alimentação deverão
funcionar com atendimento presencial somente das 11h30 às 17h (na modalidade de Delivery e Drive Thru
o atendimento poderá ser até às 22h). As lojas que não se enquadrarem nestes critérios não poderão operar
em nenhuma modalidade de venda (presencial, delivery ou drive thru). As medidas de prevenção para a
saúde e segurança, conforme Decreto Estadual nº 55.240/2020, Decreto Municipal nº 20.534/2020 e Portaria
SES 303/2020, permanecem em vigor.
Estamos atentos a potenciais novas determinações e recomendações do Poder Público e realizaremos as
devidas alterações nas medidas mencionadas acima caso necessário.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
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