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Companhia Aberta
AVISO AOS ACIONISTAS
A Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. (Bovespa: MULT3) comunica
aos senhores Acionistas e ao mercado em geral que, nos termos da Assembléia
Geral Ordinária da Multiplan realizada em 29 de abril de 2011 que aprovou a
distribuição de dividendos referentes ao exercício de 2010, o pagamento dos
referidos dividendos será realizado no dia 12 de maio de 2011, conforme o
seguinte:
O valor do dividendo referente à distribuição dos resultados do exercício de 2010 é
de R$ 0,578722169645419 por ação, levando-se em consideração que 1.327.265
ações ordinárias encontravam-se em tesouraria em 29.4.2011 e que, portanto, não
farão jus ao recebimento de dividendos nos termos do artigo 30, §4º da lei n.
6.404/76.
O pagamento terá como base de cálculo a posição acionária de 29.4.2011, sendo
que a partir de 2.5.2011, primeiro dia útil após 29.4.2011, as ações de emissão da
Multiplan passaram a ser negociadas nas bolsas de valores ex-dividendos.
Os Acionistas correntistas do Itaú Unibanco S.A. e de outros bancos que estiverem
com seus dados bancários cadastrados no Itaú Unibanco S.A., terão seus valores
creditados no primeiro dia do pagamento.
Os acionistas sem dados bancários cadastrados no Itaú Unibanco S.A. que
estiverem com seus endereços devidamente atualizados, receberão, via correio, o
“Aviso para Recebimento de Proventos de Ações Escriturais” e deverão dirigir-se a
uma agência do Itaú Unibanco S.A. para o recebimento do dividendo.
Os Acionistas que não receberem o referido “Aviso”, deverão também se dirigir a
uma agência do Itaú Unibanco S.A. para atualização do cadastro e recebimento do
dividendo.
Os dividendos relativos às ações depositadas na Companhia Brasileira de
Liquidação e Custódia (CBLC) serão pagos mediante crédito à mesma, a qual, por
intermédio das Corretoras Depositantes, se encarregará de repassá-los aos
Acionistas.
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