MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
Companhia Aberta

AVISO AOS ACIONISTAS
CONCLUSÃO DO RATEIO DE SOBRAS E HOMOLOGAÇÃO INTEGRAL DO
AUMENTO DE CAPITAL

A MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (“Companhia”), em
continuidade ao Fato Relevante e Aviso aos Acionistas divulgado em 9 de janeiro de
2017 (“Fato Relevante”) e ao Aviso aos Acionistas divulgado em 15 de fevereiro de
2017, vem informar que em 22 de fevereiro de 2017 encerrou-se o período de rateio
para a subscrição de sobras de ações no contexto do aumento do capital social da
Companhia por subscrição privada, dentro do limite do capital autorizado, conforme
aprovado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 9 de
janeiro de 2017 (respectivamente "Rateio de Sobras" e “Aumento de Capital”).
Conforme informações fornecidas pela Itaú Corretora de Valores S.A., agente
escriturador das ações de emissão da Companhia, foram subscritas no Rateio de
Sobras 131.121 (cento e trinta e uma mil, cento e vinte e uma) novas ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 58,50 (cinquenta e oito
reais e cinquenta centavos) por ação, totalizando o montante de R$ 7.670.578,50 (sete
milhões, seiscentos e setenta mil, quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta
centavos).
Tendo em vista ter sido atingida a subscrição da Quantidade Máxima de Ações do
Aumento de Capital (conforme informada no Fato Relevante), o Conselho de
Administração da Companhia aprovou, em reunião realizada nesta data, a homologação
integral do Aumento de Capital, com a emissão de 10.256.411 (dez milhões, duzentas
e cinquenta e seis mil e quatrocentas e onze) novas ações ordinárias, no valor total de
R$ 600.000.043,50 (seiscentos milhões e quarenta e três reais e cinquenta centavos).
Em consequência da homologação integral do Aumento de Capital, o capital social da
Companhia passa de R$ 2.388.062.147,38 (dois bilhões, trezentos e oitenta e oito
milhões, sessenta e dois mil, cento e quarenta e sete reais e trinta e oito centavos) para
R$ 2.988.062.190,88 (dois bilhões, novecentos e oitenta e oito milhões, sessenta e dois
mil, cento e noventa reais e oitenta e oito centavos), dividido em 200.253.625 (duzentos
milhões, duzentas e cinquenta e três mil, seiscentas e vinte e cinco) ações nominativas

e sem valor nominal, sendo 188.395.278 (cento e oitenta e oito milhões, trezentas e
noventa e cinco mil, duzentas e setenta e oito) ações ordinárias e 11.858.347 (onze
milhões, oitocentas e cinquenta e oito mil, trezentas e quarenta e sete) ações
preferenciais.
As ações subscritas serão liberadas à negociação no dia 9 de março de 2017, primeiro
dia útil subsequente à data da homologação do Aumento de Capital pelo Conselho de
Administração da Companhia.
Rio de Janeiro, 8 de março de 2017.
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