COMUNICADO AO MERCADO

MULTIPLAN INAUGURA EXPANSÃO VII DO BARRASHOPPING
COM 51 NOVAS LOJAS 100% LOCADAS
Rio

de

Janeiro,

10

de junho

de

2014

–

A

MULTIPLAN

EMPREENDIMENTOS

IMOBILIÁRIOS

S.A.

(BM&FBOVESPA:MULT3), comunica que inaugurou hoje a sétima expansão do BarraShopping, na cidade do Rio de
Janeiro.
A expansão conta com 9,5 mil m² de ABL total, e adiciona nesta primeira fase 51 novas lojas, 100% locadas. Este
projeto conta ainda com uma segunda fase que adicionará dois andares de laje corporativa para locação, a serem
entregues no quarto trimestre deste ano. Com a expansão VII, a ABL total do Complexo BarraShopping, que inclui o
New York City Center, atinge 101,0 mil m², e 760 operações.
Dentro da estratégia de renovação e ampliação do leque de operações, a expansão traz, além de importantes marcas
do varejo nacional e internacional, novas e inéditas opções de moda, alimentação e serviços à cidade, consolidando
ainda mais o shopping center. Adicionalmente e visando ao maior conforto dos clientes, foram adicionadas 628 vagas
cobertas em um novo e moderno estacionamento no subsolo, com sensores que auxiliam os motoristas na busca por
vagas.
Eleito por quatro vezes consecutivas como o shopping preferido dos cariocas, o BarraShopping transformou-se em um
grande marco para o desenvolvimento do Rio de Janeiro, e estabeleceu um novo padrão de consumo, serviços e
entretenimento ao reunir uma grande variedade de operações de qualidade em um único lugar. Em 2013, o shopping
center registrou R$1,7 bilhão em vendas dos lojistas.
Armando d’Almeida Neto
Vice Presidente e Diretor de Relações com Investidores

Fachada da Expansão VII - BarraShopping
Outras imagens na próxima página
Aviso: Os leitores/investidores devem estar cientes de que muitos fatores podem afetar nossos resultados fazendo com que sejam materialmente diferentes das
projeções contidas nesse comunicado. A companhia não está obrigada a atualizar tais afirmações. As projeções referem-se a eventos futuros que podem ou não
vir a ocorrer. Nossa futura situação financeira, resultados operacionais, participação de mercado e posicionamento competitivo podem diferir substancialmente
daqueles expressos ou sugeridos em tais projeções. Muitos dos fatores e valores que estabelecem esses resultados estão fora do controle ou expectativa da
companhia. O leitor/investidor não deve se basear exclusivamente nas informações acima para tomar decisões com relação à negociação de valores mobiliários
de emissão da Multiplan.
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Visão interna – Expansão VII BarraShopping

Visão interna – Expansão VII BarraShopping

RI – Multiplan
Tel: (21) 3031-5200
Fax: (21) 3031-5322

Endereço: Av. das Américas, 4.200
Bloco 2 - Sala 501 Duplex
Barra da Tijuca- Rio de Janeiro
CEP: 22640-102

E m a il: ri @mul t i p l a n.co m.b r

W e b s i t e : w w w . m u l t i p l an . co m. b r/ ri
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