Comunicado
ao Mercado

BARRASHOPPINGSUL E TRÊS EXPANSÕES INAUGURADAS
Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2008

Multiplan Empreendimentos Imobiliários (Bovespa: MULT3) anuncia a
inauguração do novo shopping center da empresa, BarraShoppingSul, assim como
de três expansões localizadas nos seguintes shoppings: RibeirãoShopping,
ParkShopping e ParkShopping Barigüi. Juntos, os projetos acrescentam 65.882 m²
de Área Bruta Locável (ABL) ao portfólio da empresa, que totaliza 482.810 m² de
ABL. Os quatro projetos foram entregues ao público no 4T08 e irão beneficiar o
resultado da empresa no trimestre.

BarraShoppingSul
Inauguração: 18/11/2008 ABL: 68.378 m²
Participação MTE: 100% Lojas: 215
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ParkShopping Expansão Fashion
Inauguração: 23/10/2008 ABL: 2.985 m²
Participação MTE: 60% Lojas: 23

Em somente 12 dias de operação, o maior shopping da
região sul do Brasil, localizado em Porto Alegre, e o
segundo maior do portfólio da Multiplan, em termos de
ABL total, registrou vendas de R$ 16 milhões.

Após passar por uma revitalização, o ParkShopping
inaugurou a expansão fashion, com 20 lojas inéditas
na cidade de Brasília, garantindo a exclusividade do
shopping e aumentando seu poder de atração.

RibeirãoShopping Expansão (1ª Parte)

ParkShoppingBarigüi Expansão Gourmet

Inauguração: 27/11/2008 ABL: 6.915 m²
Participação MTE: 76,2% Lojas: 13

Inauguração: 10/12/2008 ABL: 1.558 m²
Participação MTE: 100% Restaurantes: 8

A primeira parte da expansão foi inaugurada com
sucesso, trazendo novas e inéditas lojas âncoras para
Ribeirão Preto, e aumentando a ABL do shopping em
17,6%, para 46.099m².
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A Expansão Gourmet atraiu novos consumidores, além de
complementar o mix do ParkShoppingBarigüi, em
Curitiba, que já se prepara para a sua 2ª expansão, com
83 novas lojas e início de obras planejado para 2009.

Disclaimer
Ao decidir por investir em ações de emissão da Multiplan, ou
negociar ações já adquiridas, os investidores deverão realizar
sua própria análise e avaliação da condição financeira da
Multiplan, de suas atividades e dos riscos decorrentes do
investimento nas ações.

