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CNPJ/MF: 07.816.890/0001-53
NIRE: 33.3.0027840-1
Companhia Aberta
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os Senhores acionistas da Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A.
(“Companhia”) convidados a se reunirem, em primeira convocação, em Assembleia Geral
Extraordinária, a ser realizada no dia 03 de novembro de 2017, às 11:00 horas, na sede
social desta Companhia, na Avenida das Américas nº 4.200, bloco 2, 5º andar, Barra da
Tijuca, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, para deliberarem sobre a seguinte matéria
constante da ordem do dia:
(1) Deliberar sobre a inclusão, no objeto social da Companhia, de atividades relacionadas à
geração de energia elétrica para consumo próprio com possibilidade de comercialização do
excedente, e a consequente alteração e consolidação do seu Estatuto Social para refletir a
referida inclusão.
A Companhia esclarece que a aludida matéria não ensejará direito de recesso previsto no
Artigo 137 da Lei nº 6.404/76, uma vez que as atividades que se pretende incluir no objeto
social têm caráter exclusivamente acessório e secundário em relação às principais
atividades atualmente exercidas pela Companhia, mantendo-se a essência do objeto social
e o fim para o qual a Companhia foi constituída.
Informações Gerais: Para participação na Assembleia, os acionistas, seus representantes
legais ou procuradores, deverão observar o disposto no Artigo 126 da Lei nº 6.404/76,
apresentando à Companhia, preferencialmente, com 48 (quarenta e oito) horas de
antecedência, além do documento de identidade com foto e/ou atos societários pertinentes
que comprovem a representação legal, o comprovante da titularidade das ações de emissão
da Companhia, expedido por instituição financeira escrituradora e/ou agente de custódia,
conforme o caso, no máximo, 5 (cinco) dias antes da data da realização da Assembleia,
bem como, no caso de representação por procurador, o instrumento de mandato com
reconhecimento da firma do outorgante.
Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social e no site da Companhia
(ri.multiplan.com.br), bem como no site da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), os documentos e informações relevantes para o exercício do
direito de voto pelos acionistas.
Rio de Janeiro, 18 de outubro de 2017.
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