COMUNICADO AO MERCADO
MULTIPLAN INICIA NOVA FASE DO DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES COM
INVESTIDORES
Rio de Janeiro, 08 de fevereiro de 2008 - A MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S.A (“MULTIPLAN”) . (Bovespa: MULT3) maior empresa de shopping centers no
Brasil em faturamento, alinhada à sua estratégia de maximizar o retorno aos seus acionistas comunica
que em Reunião do Conselho de Administração realizada em 08/02/2008, o Sr. Armando d’Almeida
Neto foi eleito novo Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores da companhia, em
substituição ao Sr. Mario Augusto Nogueira de Paula, que cumpriu o objetivo de conduzir o processo
de estruturação da empresa para a abertura de seu capital.
Armando d´Almeida Neto tem 25 anos de experiência no mercado financeiro com grande parte
dedicada ao mercado internacional. Até o Janeiro de 2008 foi diretor presidente da BullTick Brasil
Consultoria e membro do conselho de Administração da BullTick Capital Markets. De 2000 até 2005
Sr. d´Almeida foi diretor do Santander Investment Securities em Nova York (Grupo Santander). De
1997 até 2000 foi diretor do Banco Bozano Simonsen. Cursou administração na Faculdade Cândido
Mendes e possui certificações pela National Association of Securities Dealer – NASD. Foi também
instrutor e diretor do Forex Club do Brasil.
Com esse novo colaborador a Multiplan espera fortalecer ainda mais suas relações com os acionistas
da empresa e comunidade financeira tendo em vista a grande experiência e o longo relacionamento
entre Sr. Armando d’Almeida Neto e o mercado de capitais.
Relações com Investidores:
Armando d’Almeida Neto
Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores
Hans Melchers
Gerente de Relações com Investidores
Tel: (21) 3433-5224
Fax: (21) 3433-5322
E-mail: ri@multiplan.com.br
Website: www.multiplan.com.br/ri
Sobre a Multiplan Empreendimentos Imobilários S.A.: A Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. é uma das maiores
empreendedoras de Shopping Centers no Brasil. Desenvolve, opera e detém uma das melhores carteiras de Shopping Centers
no país e possui mais de 30 anos de experiência nesse setor. A Companhia atua também significativamente no setor de
incorporação imobiliária residencial e comercial, gerando sinergias com suas atividades relacionadas aos Shopping Centers.

