COMUNICADO AO MERCADO
LAVVI LANÇA VILLA VERSACE E ATINGE 60% DE VENDAS NO PRIMEIRO
FINAL DE SEMANA
TOTALIZANDO VGV BRUTO DE R$708 MILHÕES, O PROJETO DE LUXO EM MOEMA SUPERA TODO O
VOLUME LANÇADO EM 2020
São Paulo, 8 de junho de 2021 - A Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A. (B3: LAVV3), anuncia o lançamento do
empreendimento Villa Versace, na região de Moema, em São Paulo. Serão ofertadas 409 unidades, distribuídas entre residenciais
de 150 m² a 220 m², e studios R e NRs com metragens de 28 m² a 31 m².
O Villa Versace é o primeiro lançamento da Lavvi em 2021, e o de maior magnitude da história da Companhia. Com um relevante
VGV bruto de R$708 milhões, sendo R$632 milhões líquidos de permuta, o projeto supera, individualmente, todo o ano de 2020
em termos de volume de lançamentos, fato que reforça ainda mais sua importância em nosso planejamento estratégico.
Enaltecemos o notável desempenho comercial, com 75% das unidades vendidas no primeiro final de semana sendo que as
torres do residencial e de studios se encontram 58% e 80% vendidas, respectivamente. Com isso, as vendas correspondem a
60% do VGV ofertado. Finalmente, vale destacar que, neste ano, a Companhia já superou todo o volume vendido em 2020,
crescimento que atesta a perenidade de entrega do plano de negócios previsto durante o IPO.

Sobre a Lavvi:

✓

Lançamento: junho/2021

✓

Unidades: 409, ex-permuta
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VGV: R$708 milhões
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VGV ex-permuta: R$632 milhões
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Localização: Moema, São Paulo
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Padrão: Luxo
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Entrega: fevereiro/2025

✓

%Lavvi: 100%

✓

% Vendas (VGV): 60%

✓

% Vendas (un.): 75%

A Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A. (“Lavvi” ou “Companhia”) atua na incorporação e construção de

empreendimentos imobiliários residenciais e para os segmentos médio-alto e alto padrão localizados na capital de São Paulo. A
Lavvi integra o Novo Mercado da B3 e é negociada com o código LAVV3.

NOTICE TO THE MARKET
LAVVI LAUNCHES VILLA VERSACE AND SELLS 60% IN THE FIRST WEEKEND
WITH A TOTAL GROSS PSV OF R$708 MILLION, LUXURY PROJECT IN MOEMA SURPASSES TOTAL LAUNCH
VOLUME IN 2020
São Paulo, June 8, 2021 - Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A. (B3: LAVV3), announces the launch of Villa Versace, in Moema
region, São Paulo city. The project has 409 units, including residential units of 150 sqm to 220 sqm, and studios which may vary
from 28 sqm to 31 sqm.
The Villa Versace is Lavvi’s first launch in 2021, and the largest in its history. With a significant gross PSV of R$708 million, R$632
million net of swaps, the project individually surpasses the whole of 2020 in terms os launch, which further reinforces its
importance in the Company’s strategic plans.
We highlight the remarkable sales performance, with 75% of units sold in the first weekend, with the residential and studios
towers selling 58% and 80%, respectively. As such, sales correspond to 60% of net PSV. Finally, it is worth noting that, YTD, the
Company already exceeded the entire volume sold in 2020, which attests the continued delivery of the business plan announced
in the IPO.
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Launch: june, 2021
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Units: 409, ex-swap
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PSV: R$708 million
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VGV ex-swap: R$632 million
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Location: Moema, São Paulo
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Segment: Luxury
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Delivery: february, 2025
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%Lavvi: 100%
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% Sales (PSV): 60%
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% Sales (un.): 75%

About Lavvi: Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A. (“Lavvi” or “Company”) is a developer and builder of residential projects for
the middle, upper-middle and high-income segments in the city of São Paulo. Lavvi’s shares are traded on the Novo Mercado
listing segment of B3 under the ticker LAVV3.

