Comunicado
ao Mercado
MULTIPLAN APROVA PAGAMENTO DE DIVIDENDOS EM 16 DE
JUNHO DE 2009
Rio de Janeiro, 8 de Junho de 2009
A Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. (Bovespa: MULT3) comunica aos senhores
Acionistas e ao mercado em geral que, nos termos da Assembléia Geral Ordinária da Multiplan
realizada em 30 de abril de 2009 que aprovou a distribuição de dividendos referentes ao exercício de
2008, o pagamento dos referidos dividendos será realizado no dia 16 de junho de 2009,
conforme o seguinte:
O valor do dividendo referente à distribuição dos
resultados do exercício de 2008 é de R$ 20.083.689,50
(vinte milhões, oitenta e três mil, seiscentos e oitenta e
nove reais e cinquenta centavos), correspondente a R$
0,136198 por ação.
Terá como base de cálculo a posição acionária de
30.04.2009, sendo que a partir de 01.05.2009 as ações de
emissão da Multiplan passaram a ser negociadas nas
bolsas de valores ex-dividendos.
Os Acionistas correntistas do Banco Itaú e de outros
bancos q
que estiverem com seus dados bancários
cadastrados no Banco Itaú, terão seus valores creditados
no primeiro dia do pagamento.

Descrições do Pagamento
Data:
16 de Junho de 2009
Valor Total:
R$ 20,1 milhões
Valor por ação:
R$ 0,136198
Ex-dividendos:
>=1 de Maio de 2009
Escriturador:
Banco Itaú
ú

Os Acionistas sem dados bancários cadastrados no Banco Itaú que estiverem com seus endereços
devidamente atualizados, receberão via correio, o “Aviso para Recebimento de Proventos de Ações
Escriturais” e deverão dirigir-se a uma agência do Banco Itaú para o recebimento do dividendo.
que não receberem o referido “Aviso”,, deverão também se dirigir
g a uma agência
g
do
Os Acionistas q
Banco Itaú para atualização do cadastro e recebimento do dividendo.
Os dividendos relativos às ações depositadas na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia
(CBLC) serão pagos mediante crédito à mesma, a qual, por intermédio das Corretoras Depositantes,
se encarregará de repassá-los aos Acionistas.

Contato

Armando d’Almeida Neto

Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores
Tel.: +55 (21) 3031-5224
Fax: +55 (21) 3031-5322
E-mail: ri@multiplan.com.br
http://www.multiplan.com.br/ri

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.

