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COMUNICADO AO MERCADO

Contratação de Formador de Mercado
São Paulo, 22 de Junho de 2018 - A LPS Brasil – Consultoria de Imóveis S.A. (“Lopes” ou
“Companhia”) (B3: LPSB3), empresa de soluções integradas de intermediação, consultoria e
promoção de financiamentos de imóveis, de acordo com o disposto na Instrução CVM n.º 384, de 17 de
março de 2003, do Regulamento para Credenciamento do Formador de Mercado nos Mercados
Administrados pela B3 – Brasil, Bolsa, Balcão e das demais normas e regulamentos aplicáveis, informa
que contratou 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, cjs. 01 (parte) e 02 (parte), 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 B3 – Brasil, Bolsa, Balcão.

O contrato com o Formador de Mercado tem como objetivo fomentar a liquidez das ações ordinárias de
emissão da Companhia e vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, prorrogável automaticamente por
períodos iguais caso não haja manifestação de qualquer das partes em sentido contrário.

A Companhia informa ainda que 125.653.281 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 iniciará as suas atividades a partir de 26 de junho de 2018.

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) 3067-0520/0691 ou do e-mail ri@lopes.com.br.
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