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COMUNICADO AO MERCADO

A Rodobens Negócios Imobiliários S.A. (“Companhia”) comunica aos seus acionistas,
investidores e ao mercado em geral que as suas demonstrações financeiras, individuais e
consolidadas, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2010, elaboradas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e demais requerimentos exigidos pela Comissão de
Valores Mobiliários – CVM e preparadas de acordo com todos os Pronunciamentos técnicos
editados pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pela CVM, incluindo a
OCPC 4 – Aplicação da Interpretação Técnica ICPC 02 às Entidades de Incorporação Imobiliária
Brasileiras, foram submetidas à apreciação dos seus auditores externos, Deloitte Touche
Tohmatsu Auditores Independentes, que concluíram, em 1 de março de 2011, seus trabalhos de
auditoria sobre as demonstrações financeiras acima mencionadas, sendo de opinião que esse
conjunto de demonstrações financeiras preparadas de acordo com as práticas contábeis editadas
no Brasil, aplicáveis às entidades de incorporação imobiliária, apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da
Companhia.
Como o modelo de relatório dos auditores independentes, aplicável para as entidades de
incorporação imobiliária brasileira, nesse momento de transição de práticas contábeis, encontrase em discussão na profissão, os auditores estão, em conjunto com o IBRACON - Instituto dos
Auditores Independentes do Brasil e órgãos reguladores, revisando a versão final do modelo do
relatório dos auditores. Assim, o relatório final dos auditores somente poderá ser emitido após
completado todo esse processo.
Diante do exposto não realizaremos a divulgação dos resultados da Companhia nesta data e
aguardaremos a finalização do processo acima relatado.

São José do Rio Preto, 03 de março de 2011
Luciano Francisco de Oliveira Gagliardi
Diretor de Relações com Investidores
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