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FATO RELEVANTE

Multiplus S.A. (B3: MPLU3) (“Companhia”), em atendimento ao disposto na Lei nº
6.404/76, na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358/02 e suas
respectivas alterações, vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que,
em reunião do Conselho de Administração realizada em 22 de março de 2018, com o
parecer favorável do Comitê de Auditoria, Finanças, Governança e Partes Relacionadas,
foi aprovada a atualização anual do custo por assento (transfer price) e das tabelas de
resgates de pontos, com base no Contrato Operacional (“Contrato”) firmado com a TAM
Linhas Aéreas S/A (“TLA”).
A atualização acordada representará, em média, uma redução no custo por assento de
05% para os voos domésticos e de 02% para os voos internacionais, aplicada
retroativamente a partir do mês de janeiro/2018.
As administrações da Companhia e da TLA acompanharam os estudos realizados e
entendem que a atualização ora acordada é positiva para manter o alinhamento de
interesses de ambas as Companhias, além de manter a competitividade e as alavancas
para geração de valor para os seus acionistas.

Barueri, 23 de março de 2018.

Ronald Domingues
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Multiplus S.A.
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MATERIAL FACT

Multiplus S.A. (B3: MPLU3) (“Company”), in compliance with the terms of Law nº
6404/76 and CVM (Brazilian Securities Exchange) Instruction nº 358/02 and its
respective amendments, hereby informs its shareholders and the market in general, that
at a meeting of the Board of Directors’ held on March 22, 2018, and with a favorable
report from the Committee for Auditing, Finance, Governance and Related Parties, the
annual updating of the cost per seat (transfer price) and the point redemption tables
was approved, based on the Operational Contract (“Contract”) signed with TAM Linhas
Aéreas S/A (“TLA”).
This updating will represent, on average, a decline in costs per seat of 5% for domestic
flights and 2% for international flights, applied retrospectively to January 2018.
The managers of the Company and TLA followed the studies and are of the opinion that
this updating agreed upon is positive for maintaining the alignment of the interests of
both Companies, as well as maintaining a level of competitiveness and leverage for the
generation of value for its shareholders.

Barueri, March 23, 2018.

Ronald Domingues
Chief Financial and Investor Relations Officer
Multiplus S.A.

