Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2018
À
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
Superintendência de Acompanhamento de Empresas e Ofertas de Valores Mobiliários
Sra. Ana Lucia da Costa Pereira
Cópia para:
CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira - Superintendente de Relações com Empresas
Sr. Francisco José Bastos Santos - Superintendente de Relações com o Mercado e
Intermediários
Ref.: Ofício 2004/2018-SAE

Prezados Senhores,
1.
Fazemos referência ao Ofício 2004/2018-SAE, mediante o qual foram solicitados
esclarecimentos acerca de notícia relacionada à Multiplan Empreendimentos Imobiliários
S.A. (a “Companhia”) veiculada pelo jornal O Estado de São Paulo na presente data,
conforme abaixo:
“19 de dezembro de 2018
2004/2018-SAE
Multiplan - Empreendimentos Imobiliários S.A.
At. Sr. Armando D’Almeida Neto
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pelo jornal O Estado de São Paulo, em 19/12/2018, sob o
título “Esquentando”, consta, entre outras informações, que, só em novembro,
as vendas dos shoppings Multiplan foram 10% maiores do que no mesmo mês
no ano passado.
Solicitamos esclarecimentos sobre o item assinalado, até as 9h do dia
20/12/2018, com a sua confirmação ou não, bem como outras informações
consideradas importantes.”
Av. das Américas, 4200 - Bloco 2 - 5º andar - Barra da Tijuca - RJ - Tel.: (21) 3031-5200 - Fax: (21) 3031-5402 CEP 22640-102 Av.
Roque Petroni Jr., 1089, sala 1109 - Centro Profissional MorumbiShopping - SP - Tel.: (11) 5189-6700 - Fax: (21) 5189-4622 - CEP 04707-900

2.
Inicialmente, confirmamos que as informações veiculadas pelo referido jornal
foram mencionadas pelo Sr. José Isaac Peres em discurso após ter recebido homenagem
durante o evento Prêmio Lideres do Brasil, realizado em 10 de dezembro de 2018,
conforme já veiculado pela Agência Estado – Broadcast na mesma data.
3.
Sobre a informação que “as vendas dos shoppings Multiplan foram 10% maiores
do que no mesmo mês no ano passado”, ressaltamos que esses dados referem-se às
vendas reportadas por lojistas nos shopping centers da Companhia durante o mês de
novembro, não fazendo referência ao faturamento da Multiplan no mesmo período.
4.
Adicionalmente, desde o discurso proferido pelo Sr. José Isaac Peres no dia 10
de dezembro de 2018, não foi identificada qualquer oscilação atípica na cotação das ações
emitidas pela Companhia, quando comparada com outras empresas do setor de shopping
centers, tampouco no volume de negociação de nossas ações, quando comparado à
média diária negociada em 2018.
5.
Por fim, ressaltamos que a referida fala do Sr. José Isaac Peres visava
principalmente transmitir o seu sentimento a respeito das perspectivas de recuperação da
economia do país.
6.
Permanecemos à inteira disposição de V.Sas. para prestar quaisquer
esclarecimentos adicionais que se façam necessários.
Atenciosamente,

MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
Armando d´Almeida Neto
Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores
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