MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
Companhia Aberta
NIRE 33.3.0027840-1
CNPJ/MF n.º 07.816.890/0001-53
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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 que o Conselho de Administração da
Companhia, em reunião realizada no dia 14 de maio de 2013, aprovou o novo Programa
de Recompra de Ações da Companhia para aquisição de ações da Companhia, nos
seguintes termos e condições:
- Quantidade de ações a serem adquiridas: até 3.600.000 ações ordinárias nominativas,
sem valor nominal, de emissão da Companhia, sem redução de seu capital social,
montante este que representa, em 13.05.2013, 4,53% do total de 79.476.292 ações
ordinárias em circulação no mercado, nos termos do artigo 5º da Instrução CVM n.º 10/80.
- Objetivo da Companhia na operação: O programa tem por objetivo aplicar recursos
disponíveis da Companhia de forma a maximizar a geração de valor para o acionista. As
ações a serem adquiridas na recompra serão utilizadas principalmente para atender ao
eventual exercício de opções no âmbito dos programas de opção de compra de ações da
Companhia, podendo ainda ser utilizadas para manutenção em tesouraria, cancelamento
e/ou posterior alienação. Caberá à Diretoria decidir sobre as aquisições de ações objeto
de recompra, bem como sobre sua subsequente utilização.
- Prazo máximo para aquisição das ações: 365 dias, iniciando-se em 15 de maio de 2013
e encerrando-se em 14 de maio de 2014.
- Instituições financeiras para atuar como intermediárias na aquisição das ações: (a)
Bradesco S/A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, com endereço na Rua Álvares
Penteado, n.º 151, São Paulo, SP; (b) Credit Suisse Brasil S.A. CTVM, com endereço na
Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.064, 13º andar, São Paulo, SP; (c) Itaú Corretora de
Valores S.A., com endereço na Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira, n.º 707, 15º
andar, São Paulo, SP; (d) BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.,
com endereço na Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 3729, 10º andar, São Paulo, SP.
As ações, enquanto mantidas em tesouraria, não terão direitos patrimoniais ou políticos.
Rio de Janeiro, 15 de maio de 2013.
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