COMUNICADO AO MERCADO

MULTIPLAN LANÇA 9ª EXPANSÃO DO RIBEIRÃOSHOPPING
COM MODERNO CENTRO MÉDICO
Rio de Janeiro, 15 de junho de 2016 – A MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (BM&FBOVESPA:
MULT3) anuncia o lançamento da 9ª expansão do RibeirãoShopping, um moderno centro médico totalmente integrado ao
shopping center, que terá 4,2 mil m² de Área Bruta Locável (ABL) na primeira de duas fases, incluindo um Day Hospital,
um centro de radiologia e imagem e um laboratório de análises clínicas. A inauguração está prevista para o segundo
trimestre de 2017.
O projeto é inspirado no modelo de sucesso do Centro Médico BarraShopping, inaugurado pela Multiplan em 1994 e
expandido em 2016, que se transformou em referência de qualidade de atendimento médico no Rio de Janeiro,

e

complementou o complexo multiuso iniciado pelo shopping center.
O projeto como um todo reunirá diversas especialidades médicas, além de clínicas de diagnóstico por imagem, laboratório
de exames e um auditório modular com capacidade para 150 pessoas, direcionado a eventos e cursos. O Centro Médico
diversificará a oferta de serviços do shopping center, e estará integrado através de escadas rolantes, elevadores e acesso
direto pelo estacionamento. O projeto tem como ponto forte a sinergia não apenas com o centro de compras, mas também
com todo o complexo multiuso no qual o shopping center está inserido, incluindo centro de eventos, duas torres comerciais
e hotel, criando ainda mais comodidade e conforto. A Companhia estima que o Centro Médico irá trazer um fluxo de
aproximadamente 90 mil pessoas por mês ao complexo.
O investimento da Multiplan na primeira fase será de R$23,6 milhões. As obras, com previsão de início em julho de 2016,
devem gerar cerca de 350 empregos diretos, e quando estiver operando, o Centro Médico reunirá aproximadamente 500
profissionais, entre médicos, enfermeiros, técnicos, atendentes e prestadores de serviços.
O RibeirãoShopping foi inaugurado em 5 de maio de 1981 e atualmente é o centro de uma movimentada região de
Ribeirão Preto (SP), recebendo mais de 10 milhões de visitas por ano. O shopping center já passou por oito expansões,
conta com 400 operações comerciais e, com a primeira fase da 9ª expansão, terá 72,9 mil m² de ABL.

Centro Médico RibeirãoShopping – Ilustração artística do projeto – sujeito a modificações

Armando d’Almeida Neto
Vice Presidente e Diretor de Relações com Investidores
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Centro Médico RibeirãoShopping – acesso pelo shopping center – sujeito a modificações

Centro Médico RibeirãoShopping – ambiente integrado ao shopping center – sujeito a modificações

Aviso: Este comunicado é apenas um indicativo de uma intenção da Empresa em desenvolver o projeto mencionado. As fotos são meramente ilustrativas, e o projeto poderá ser
modificado no todo ou parcialmente, a critério da Companhia. 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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