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Nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.º 358, de
30 de janeiro de 2002, conforme alterada, Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A.
("Companhia") vem ao público comunicar ter reapresentado, em 15 de fevereiro de 2013,
as demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2011 e 2010, originalmente emitidas em 29 de fevereiro de 2012, auditadas
pelo auditor Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S.
Esta reapresentação se justifica tendo em vista novas práticas de divulgação adotadas
pela Companhia em suas Demonstrações Financeiras Anuais Completas e Consolidadas
relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012 divulgadas nesta data e
que tiveram por consequência a reclassificação de determinadas informações relativas
aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010, bem como o maior
detalhamento de algumas informações anteriormente divulgadas em notas explicativas
em benefício dos leitores das demonstrações financeiras.
A Companhia informa que essa reapresentação visa apenas a um melhor alinhamento
das práticas de divulgação e de apresentação das informações contábeis da Companhia,
não representando qualquer impacto para os seus acionistas, visto que não ocorreram
alterações no patrimônio líquido, resultado dos exercícios, dividendos, nem nos principais
indicadores da Companhia referentes aos exercícios descritos anteriormente.
Para informações detalhadas a respeito da reapresentação acima referida, vide Nota
Explicativa 2.26 das Demonstrações Financeiras reapresentadas.
Adicionalmente, a Companhia comunica aos senhores Acionistas e ao mercado em geral,
em atenção ao Ofício 035/2012 da BM&FBOVESPA, a antecipação (i) para o dia 15 de
fevereiro de 2013, da divulgação das Demonstrações Financeiras Anuais Completas e
Consolidadas relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012; e (ii) para o
dia 18 de fevereiro de 2013, da teleconferência de divulgação de resultados anuais de
2012, sendo, consequentemente, reapresentado o Calendário Anual conforme modelo
definido pela BM&FBOVESPA. Esclarecemos que a antecipação mencionada teve como
objetivo reduzir o prazo entre encerramento do período e divulgação dos resultados.
Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 2013.
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