COMUNICADO AO MERCADO

35 Anos
MULTIPLAN AUMENTA PARTICIPAÇÃO
NO SHOPPING PÁTIO SAVASSI PARA 96,5%
Shopping center vai ganhar uma expansão ainda este ano
Rio de Janeiro, 22 de julho de 2010 – A MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S.A. (BM&FBOVESPA: MULT3), seguindo sua estratégia de
crescimento, anuncia o aumento de sua participação no Shopping Pátio Savassi com
a compra de mais 15,6% do empreendimento, localizado na cidade de Belo
Horizonte, no estado de Minas Gerais.
Por meio do exercício da opção de compra assinada com a MK Empreendimentos e
Participações Ltda, a Multiplan investiu R$51,8 milhões para aumentar sua
participação de 80,9% para 96,5%. A empresa também adquiriu nesta data, ao valor
de R$4,2 milhões, ativos e participação em terrenos localizados no entorno do
shopping center, voltados para futuras expansões.

DESTAQUES
Participação adquirida: 15,6%
Valor: R$51,8 milhões
Participação resultante: 96,5%

Este aumento de participação possibilita à Multiplan ter maior controle e eficiência na
gestão do empreendimento, principalmente no que se refere a revitalizações,
modernizações e expansões. Ainda este ano, até novembro, será inaugurada no
Pátio Savassi uma expansão de 1.109 m² de área bruta locável. Após esta
aquisição, a taxa interna de retorno (TIR) real e desalavancada esperada para este
shopping center, desde a primeira aquisição, em 2007, é de 16,8% a.a..
Além do crescimento através de futuras expansões (abertura de novas áreas), a empresa acredita em um forte crescimento
orgânico de renda no Pátio Savassi, dado o aumento de vendas do shopping de 72,1% dos últimos 12 meses em comparação aos
12 meses anteriores a aquisição do shopping (em junho de 2007). A Multiplan vê ainda potencial de crescimento da receita de
locação do empreendimento, visto que os outros dois shopping centers da companhia na cidade obtiveram receita de locação
26,5% maior que a do Pátio Savassi, de acordo com os resultados do primeiro trimestre de 2010.
Com esta aquisição a Multiplan aumenta sua ABL própria para 350,3 mil m², expandindo também para 65,7% a participação média
em seu portfólio de shopping centers.
Armando d’Almeida Neto – Vice Presidente e Diretor de Relações com Investidores

Disclaimer: Os leitores/investidores devem estar cientes de que muitos fatores podem afetar nossos resultados fazendo com que sejam materialmente diferentes das
projeções contidas nesse relatório. A companhia não está obrigada a atualizar tais afirmações. As palavras "antecipar“, “desejar“, "esperar“, “prever“, “pretender“,
"planejar“, "prognosticar“, “projetar“, “objetivar" e termos similares são utilizados para identificar 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 é encorajado a não se basear totalmente nas informações acima.
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