COMUNICADO AO MERCADO
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (“Companhia” Bovespa:
MULT3), com sede na Avenida das Américas n.º 4.200 - Bloco 2, sala 501, Barra da
Tijuca, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
07.816.890/0001-53, vem a público anunciar que, com o objetivo de fomentar o rodízio
de prestadores de serviços da atividade de formador de mercado de suas ações à
Multiplan, rescindiu em 5 de março de 2010 o contrato celebrado com o BTG
PACTUAL CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com sede na
Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.729, 10º andar, parte, Cidade e Estado de São Paulo,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 43.815.158/0001-22.
A Multiplan comunica ainda que, a partir de 10 de março de 2010, o CREDIT SUISSE
(BRASIL) S.A. CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com sede na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3064, 13º e 14º andares, parte, Cidade e Estado de
São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.584.318/0001-07 (“Credit Suisse”),
passará a exercer a função de formador de mercado de suas ações ordinárias no
âmbito da Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA, com o objetivo de fomentar a
liquidez das referidas ações.
O contrato celebrado com o Credit Suisse vigerá a partir do dia 10 de março de 2010,
pelo prazo de 12 meses, prorrogável automaticamente por iguais períodos caso não
haja manifestação contrária de qualquer das partes.
A companhia informa ainda que, nos termos da Instrução CVM 384, 66.527.604 ações
ordinárias encontram-se em circulação no mercado e que não celebrou qualquer
contrato ou acordo regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de
valores mobiliários de sua emissão com o formador de mercado.
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