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COMUNICADO AO MERCADO - Alteração da data da divulgação de resultados

São Paulo, 26 de março de 2018 - A PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações - Em
Recuperação Judicial, (B3: PDGR3), comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral a alteração
da data da divulgação das informações trimestrais da Companhia relativas ao 4º trimestre de 2017 ("ITR
4º Trimestre"), que estava prevista para ser realizada no dia 28 de março de 2018, conforme divulgado no
calendário de eventos corporativos da Companhia disponível no site da Comissão de Valores Mobiliários,
para o dia 29 de março de 2018.
Neste sentido, encontra-se disponível para consulta o calendário atualizado de eventos corporativos da
Companhia, documento este que pode ser acessado por meio dos websites da Comissão de Valores
Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br), da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros (www.bmfbovespa.com.br) e da própria Companhia (http://www.pdg.com.br/ri).
Com a alteração na data da divulgação das informações trimestrais da Companhia relativas ao 4º trimestre
de 2017, a teleconferência de resultados que estava prevista para o dia 29 de março de 2018 às 11h00, foi
postergada para o dia 02 de abril de 2018, no mesmo horário. A reunião do Conselho de Administração
da Companhia, para aprovação das contas do exercício de 2017, também foi postergada para o dia 28 de
março de 2018.
Por fim, a Companhia reafirma seu compromisso de manter seus acionistas e o mercado em geral
informados acerca das informações relacionadas aos seus negócios que sejam de interesse do mercado.
Para informações adicionais, contate nossa equipe de Relações com Investidores:
Telefone: +55 (11) 2110-4400
E-mail: ri@pdg.com.br
Website: www.pdg.com.br/ri.

São Paulo, 26 de março de 2018.
Vladimir Kundert Ranevsky
Diretor Presidente, Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores

