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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.

RONALD DOMINGUES
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
MULTIPLUS S/A
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MATERIAL FACT
SHARE BUYBACK PROGRAM
Multiplus S.A. (B3: MPLU3) (“Company”), in compliance with the provisions set forth in Law No. 6.404/76, in
the Brazilian Securities and Exchange Commission (“CVM”), instruction nº 358/02, as amended, and the Novo
Mercado Regulation, hereby informs its shareholders and the market in general that, at the Board of
Directors’ meeting held on this date, it was approved the repurchase of the Company’s outstanding shares
under the following terms and conditions (“Share Buyback Program”).
Objective of the Program: the Company will purchase its own shares to be held in treasury or for sale to
Restricted Stock beneficiaries based on the approval of the Restricted Share Plan at The Company´s
Extraordinary and General Meeting held on May 21, 2014, without reducing the Company's capital,
respecting CVM Instruction 10/80, as amended. The acquisition will be carried out at the São Paulo Stock,
Futures and Commodities Exchange (B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão) at market price, being the Company's
Executive Board duty to decide the moment and the amount of shares to be acquired, either in a single or in
a series of operations, within the limits laid down by the applicable law.
Number of outstanding shares: Currently there are 44,112,604 outstanding shares issued by the Company,
as defined in Article 5 of CVM Instruction 10/80.
Number of shares to be acquired: The repurchase will respect up to the limit of 264,261 common shares,
representing about 0.6% of total of the Company´s outstanding shares.
Deadline for purchase: the maximum period for the purchase is 365 days, from this date, ending on March
09, 2019.
Authorized Financial Institutions: The purchase of these shares will be intermediated by the following
brokers: (a) SANTANDER CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIARIOS S.A. Av. Presidente Juscelino
Kubitschek, 204 and 2235, 24th floor, Sao Paulo, SP, CNPJ 51.014.223/0001-49; (b) ITAÚ CORRETORA DE
VALORES S/A, Av. Brigadeiro Faria Lima, 3500 – 3rd floor, Sao Paulo, SP, CNPJ 61.194.353/0001-64.

Barueri, March 06, 2018.

RONALD DOMINGUES
Chief Financial and Investor Relations Officer
MULTIPLUS S/A

