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CNPJ/MF nº 11.094.546/0001-75
Companhia Aberta de Capital Autorizado

FATO RELEVANTE
A Multiplus S.A. (B3: MPLU3) (“Companhia”), em atendimento ao disposto na Lei nº 6.404/76 e na Instrução
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alteradas, vem
informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em reunião do Conselho de Administração realizada
nesta data, foi aprovada a aquisição de ações da própria Companhia sob as seguintes condições ("Plano de
Recompra"):
Objetivo do Programa: A Companhia fará a aquisição de ações de própria emissão para permanência em
tesouraria ou para alienação aos beneficiários do Plano de Outorga de Ações Restritas, aprovado em
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia celebrada em 21 de maio de 2014, sem redução do capital
social, respeitado o disposto na Instrução CVM nº 10/80, conforme alterada. A aquisição será realizada na
Bolsa de Valores de São Paulo S/A, a preço de mercado, cabendo à Diretoria da Companhia decidir o
momento e a quantidade de ações a serem adquiridas, seja em uma única operação ou em uma série de
operações, respeitando os limites previstos na regulamentação aplicável.
Quantidade de Ações em circulação: a quantidade de ações em circulação no mercado, no mercado é de
44.112.604 ações ordinárias.
Quantidade de Ações a serem adquiridas: A recompra respeitará o limite de até 264.261 (duzentos e
sessenta e quatro mil, duzentos e sessenta e uma) ações ordinárias, que representam cerca de 0,6% do total
de ações em circulação.
Prazo para aquisição: O prazo máximo para aquisição é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados
desta data, encerrando-se em 09 de março de 2019.
Instituições Financeiras autorizadas: A operação de aquisição dessas ações será intermediada pelas
seguintes corretoras: (a) SANTANDER CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIARIOS S.A. Avenida
Presidente Juscelino Kubitschek, 204 e 2235, 24º andar, São Paulo, SP, CNPJ 51.014.223/0001-49; e (b) ITAÚ
CORRETORA DE VALORES S/A, Av. Brigadeiro Faria Lima, 3500 – 3º andar, São Paulo, SP, CNPJ
61.194.353/0001-64.
Barueri, 09 de março de 2018.
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