MALLS BRASIL PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ/MF nº 26.499.833/0001-32

FATO RELEVANTE

PARALISAÇÃO DO BOULEVARD SHOPPING FEIRA DE SANTANA (“Boulevard Shopping Feira”)

A GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (atual denominação
da GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S.A.), com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro,
na Praia de Botafogo, n° 288, sala 913 (parte), CEP 22.250-906, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
27.652.684/0001-62 (“Administradora”) e a BRPP GESTÃO DE PRODUTOS ESTRUTURADOS LTDA.,
com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Surubim, nº 373, Sala 12, CEP 04.571-050, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 22.119.959/0001-83 (“Gestora”), na qualidade de Administradora e Gestora,
respectivamente, do MALLS BRASIL PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 26.499.833/0001-32 (“Fundo”), vêm, diante dos acontecimentos decorrentes da
pandemia causada pelo Coronavírus (COVID-19), informar o que segue:

Conforme informado no fato relevante publicado no dia 15 de junho de 2020, a Prefeitura do
Município de Feira de Santana (“Prefeitura”), no estado da Bahia, determinou, por meio do Decreto
nº 11.606 de 15 de junho de 2020, a flexibilização das medidas de contingência adotadas no município
para evitar a disseminação do COVID-19. Sendo assim, a retomada das atividades do Boulevard
Shopping Feira ocorreu no dia 18 de junho de 2020.

Entretanto, no dia 06 de julho de 2020, a Prefeitura editou o Decreto nº 11.634 (“Decreto”)
por meio do qual se instituiu a suspensão das medidas de flexibilização e um novo fechamento do
comércio em geral, inclusive para shopping centers, que perdurará pelo período compreendido entre
o dia 07 de julho e o dia 13 de julho de 2020.

Por essa razão, o Boulevard Shopping Feira retornará ao estado anterior, reduzindo as suas
atividades, de modo que será permitido, em horário reduzido, somente o funcionamento de serviços
básicos de atendimento à população como supermercado e farmácias, bem como lotérica, correios,
clínicas e algumas operações de delivery.

A Administradora e a Gestora do Fundo estão em contato com as administradoras dos
shoppings, monitorando atentamente a situação e mapeando os potenciais impactos decorrentes da
pandemia causada pelo COVID-19.

Manteremos os cotistas e o mercado em geral informados sobre novos eventos que possam
de alguma forma impactá-los.

Rio de Janeiro, 07 de julho de 2020.
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