COMUNICADO AO MERCADO

MULTIPLAN INAUGURA EXPANSÃO GOURMET
NO PARKSHOPPING EM BRASÍLIA
Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2011 – A MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
(BM&FBOVESPA: MULT3), seguindo sua estratégia de crescimento e expansão de seu portfólio, anuncia a
inauguração do espaço gourmet no ParkShopping em Brasília, DF.
O ParkShopping adicionou cinco restaurantes de alto padrão, Barbacoa, La Trambuille, Le Vin, Antiquárius Grill e
The Fifties, em uma área de 1.343 m2. A criação deste espaço tem como propósito oferecer mais opções aos
freqüentadores do shopping center. Esta nova área não só atende à forte demanda dos seus consumidores, mas
também torna o empreendimento mais completo, e a expansão deverá acrescentar mais 287 vagas ao complexo,
preparando-o para a abertura das duas torres comerciais que estão sendo construídas no terreno do shopping
center. As duas torres tem inauguração prevista para a segunda metade de 2012 e vão ampliar o conceito de
multiuso no ParkShopping.
Armando d’Almeida Neto
Vice Presidente e Diretor de Relações com Investidores

Projeto do ParkShopping Corporate

Entrada da Área Gourmet

Vista externa da Área Gourmet

Área Gourmet - restaurantes

Disclaimer: Os leitores/investidores devem estar cientes de que muitos fatores podem afetar nossos resultados fazendo com que sejam materialmente diferentes
das projeções contidas nesse comunicado. A companhia não está obrigada a atualizar tais afirmações. As projeções referem-se a eventos futuros que podem ou não
vir a ocorrer. Nossa futura situação financeira, resultados operacionais, participação de mercado e posicionamento competitivo podem diferir substancialmente
daqueles expressos ou sugeridos em tais projeções. Muitos dos fatores e valores que estabelecem esses resultados estão fora do controle ou expectativa da
companhia. O leitor/investidor não deve se basear exclusivamente nas informações acima para tomar decisões com relação à negociação de valores mobiliários de
emissão da Multiplan.
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