COMUNICADO AO MERCADO

MULTIPLAN INAUGURA SEGUNDA FASE DA EXPANSÃO II NO PÁTIO SAVASSI
Expansão é a segunda entregue pela Multiplan em 2017
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2017 – A MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
(B3:MULT3) comunica que inaugurou a segunda fase da Expansão II do Pátio Savassi, em Belo Horizonte, com
2,3 mil m² de Área Bruta Locável (ABL) total, complementando o mix de operações do shopping center com
grandes áreas de conveniência, alimentação e varejo.
A expansão engloba duas importantes lojas âncoras: Renner e Verdemar. A primeira ocupa uma área total de 1,1
mil m² com layout inovador, e a segunda operação traz um empório de 1,2 mil m² com variada e qualificada
seleção de produtos. A nova área traz também 100 novas vagas cobertas de estacionamento para os
consumidores do empreendimento.
Em outubro de 2015, a Multiplan inaugurou a primeira fase da Expansão II, adicionando uma grande operação de
vestuário fashion, a primeira loja âncora de vestuário do Pátio Savassi, com 1,9 mil m² de ABL.
O Pátio Savassi, focado no público das classes A e B e localizado no bairro da Savassi, foi adquirido pela

Multiplan em julho de 2007, sendo o terceiro shopping center da Companhia na zona sul de Belo Horizonte. Com
a abertura da segunda fase da Expansão II do Pátio Savassi, o shopping center passa a ter 21,1 mil m² de ABL,
com 97% de sua área locada. A Multiplan detém participação de 96,5% no ativo.

Novas operações na Expansão II – Pátio Savassi

Armando d’Almeida Neto
Vice Presidente e Diretor de Relações com Investidores
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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