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COMUNICADO AO MERCADO
Encerramento do Contrato com Formador de Mercado

São Paulo, 19 de Junho de 2017 - A LPS Brasil - Consultoria de Imóveis S.A. (“Lopes” ou “Companhia”)
(BM&FBovespa: LPSB3), em cumprimento ao disposto na Instrução CVM n.º 384, de 17 de março de 2003,
informa que a rescisão do contrato com a BRASIL PLURAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Surubim, nº 373, 1º andar, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.816.451/0001-15 (“Formador de Mercado”), para
exercer a função de formador de mercado de suas ações ordinárias, código de negociação LPSB3, no âmbito
da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, foi acordada na data de hoje.

A Companhia informa ainda que 93.074.151 (noventa e três milhões, setenta e quatro mil, cento e cinquenta e
uma) ações ordinárias de sua emissão encontram-se em circulação no mercado e que não celebrou qualquer
contrato regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de sua emissão
com o formador de mercado.

O Formador de Mercado encerrará as suas atividades no dia 19 de julho de 2017. A Companhia informa, ainda,
que neste momento não tem planos para contratar outra instituição para atuar como seu Formador de Mercado
na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo - BM&FBOVESPA.

Aproveitamos a oportunidade para agradecer à Brasil Plural pelos serviços prestados durante a vigência do
Contrato de Prestação de Serviços.

O Departamento de Relações com Investidores da Companhia permanece à disposição dos acionistas para
esclarecer quaisquer questões relacionadas ao objeto deste Comunicado por meio do telefone (11) 30670520/0691 ou do e-mail ri@lopes.com.br.
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