GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A.
Companhia Aberta
NIRE 35.300.340.833
CNPJ n.º 08.764.621/0001-53
FATO RELEVANTE
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A., companhia aberta com
sede na Avenida Angélica, n.º 2.466, 24º andar, conjunto 241, na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo (“Companhia”), em cumprimento ao disposto na Instrução CVM
n.º 384, de 17 de março de 2003, e na Resolução CVM n.º 44, de 23 de agosto de 2021,
informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que resiliu o contrato celebrado com
o Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, instituição financeira
inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 61.855.045/0001-32 (“Formador de Mercado”), para
exercer a função de formador de mercado de suas ações ordinárias no âmbito da B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”).
A Companhia informa, ainda, que 1.428.328 ações ordinárias de sua emissão
encontram-se em circulação no mercado, e que não celebrou qualquer contrato
regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de
emissão da Companhia com o Formador de Mercado.
As atividades do Formador de Mercado se encerrarão 30 dias após esta data. A
Companhia informa, ainda, que, até a presente data, não celebrou qualquer contrato e
não tem planos para contratar outra instituição para atuar como seu formador de
mercado na B3.
São Paulo, 18 de maio de 2022.
Marcio Snioka
Diretor de Relações com Investidores

GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A.
Listed Company
NIRE 35.300.340.833
CNPJ nr. 08.764.621/0001-53
NOTICE OF MATERIAL FACT
GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL S.A., a listed company with
head-offices at Av. Angélica, 2.466, 24th floor, conj. 241, in the City of São Paulo, State
of São Paulo (“Company”), informs that, according to the provisions of Instruction
CVM nr. 384, of March 17, 2003, and Resolution CVM nr. 44, of August 23, 2021, it
has terminated the agreement signed with Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores
Mobiliários enrolled with the CNPJ under nr. 61.855.045/0001-32 (“Market Maker”) to
perform the activities of market maker of its common shares within the sphere of B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”).
The Company also informs that 1.428.328 of its issued common shares are outstanding
in the market and that it has not entered into any contract to regulate the exercise of its
voting right or the purchase and sale of securities of its issue with the Market Maker.
The Market Maker activities will end 30 days after this date. The Company further
informs that, until the date hereof, has not signed any agreement and has no intention to
hire other institution to act as its Market Maker at B3.
São Paulo, May 18, 2022.

Marcio Snioka
Investor Relations Officer

