35 Anos
Calendário de divulgação dos resultados do 3T10
Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2010 - Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. (Bovespa: MULT3), uma
das maiores empreendedoras de Shopping Centers do país, anuncia que divulgará os resultados do terceiro trimestre
de 2010 após o encerramento do pregão do dia 09 de novembro. A teleconferência será feita no dia seguinte, 10 de
novembro de 2010 (ver detalhes abaixo).
Teleconferência (Em português)
Data: 10 de novembro de 2010 (quarta-feira)
Horário: 11h00min (horário de Brasília) / 08h00min (EDT-NY)
Telefone de conexão: +55 (11) 4688-6361
Código de acesso: Multiplan
Replay: No site: www.multuplan.com.br/ri
Teleconferência (Em inglês)
Data: 10 de novembro de 2010 (quarta-feira)
Horário: 12h30min (horário de Brasília) / 09h30min (EDT-NY)
Telefone de conexão nos EUA: +1 (888) 700-0802
Telefone de conexão nos outros países: +1 (786) 924-6977
Telefone de conexão no BRASIL: +55 (11) 4688-6361
Código de acesso: Multiplan
Replay: No site: www.multiplan.com.br/ri

Participarão desta teleconferência:
José Isaac Peres - Presidente
Armando d'Almeida Neto - Diretor Vice- Presidente e de Relações com Investidores
Marcello Barnes - Diretor Vice-Presidente de Desenvolvimento
Rodrigo Krause dos Santos Rocha – Superintendente de RI
Hans Christian Melchers - Gerente de Planejamento

SLIDES E WEBCAST: Os slides da apresentação estarão disponíveis para visualização e download em nosso
website www.multiplan.com.br/ri a partir da data da teleconferência. O áudio das teleconferências será transmitido ao
vivo pela Internet no mesmo site, onde ficará disponível após o evento. Os participantes devem se conectar
aproximadamente 15 a 20 minutos antes do início das teleconferências. Essas teleconferências serão transmitidas
simultaneamente via webcast, cujo link de acesso estará disponível no nosso website.
Armando d’Almeida Neto
Vice Presidente e Diretor de Relações com Investidores
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