COMUNICADO AO MERCADO

São Paulo - SP, 19 de março de 2020.

A VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT D.T.V.M. LTDA., na qualidade de instituição administradora do FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VOTORANTIM SHOPPING (Ticker B3: VSHO11), inscrito no CNPJ/ME sob o nº
23.740.595/0001-17 ("Fundo”), vem por meio deste comunicar aos cotistas e ao mercado que desde o início do combate
ao COVID-19 criou um comitê periódico com o objetivo de preservar a saúde de clientes e funcionários.
Seguindo as recomendações e orientações das autoridades públicas, informamos as ações que estão em andamento
nos empreendimentos:
Em todos os shoppings integrantes da carteira do Fundo foram disponibilizados álcool gel, reforço da limpeza,
informativos aos lojistas, assim como orientações aos consumidores sobre os procedimentos de prevenção. Os eventos
previstos serão adiados ou cancelados, evitando aglomerações.
O Shopping Bay Market, localizado em Niterói - RJ, em cumprimento ao Decreto Municipal nº 13.513/2020, publicado
nesta data, suspenderá as suas atividades pelo período de 19/03/2020 a 06/04/2020. Fica permitida a manutenção do
serviço de entrega de refeições e lanches, seja por meio de aplicativos de entrega, seja por meio de entrega direta.
Os Shoppings Valinhos e Hortolândia, localizados no interior do estado de São Paulo, por recomendação da Associação
Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE) e dos administradores dos empreendimentos, a partir de 18/03, adotaram
horário reduzido de funcionamento, das 12h00 às 20h00. Ressaltamos que ambos empreendimentos não são afetados
pelo Decreto nº 54.865, de 18 de março de 2020, do Governo do Estado de São Paulo, pois não estão localizados na
Região Metropolitana de São Paulo.
Permaneceremos com ações preventivas e acompanhando quaisquer orientações ou ordens emitidas pelos órgãos e
autoridades públicas de todas as esferas.
Ficamos à disposição para maiores esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT D.T.V.M. LTDA.
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