MULTIPLUS S.A.
NIRE 35.300.371.658
CNPJ/MF nº 11.094.546/0001-75
Companhia Aberta de Capital Autorizado
FATO RELEVANTE
Barueri, 04 de outubro de 2018 - A Multiplus S.A. (B3: MPLU3) ("Companhia"),
em atendimento ao disposto na Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”) e na Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 03 de janeiro de 2002,
conforme alteradas, vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral,
em continuidade ao Fato Relevante de 04 de setembro de 2018, que foi informada,
nesta data, pela TAM Linhas Aéreas S.A. (“Ofertante”) que o Ofertante protocolou,
também nesta data, perante a CVM, o pedido de registro da Oferta Pública
Unificada de Aquisição de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia para fins de
Cancelamento de Registro de Companhia Aberta e Saída do Novo Mercado, em
cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 361, de 5 de março de 2002
(“Instrução CVM nº 361/2002”).
Como informado no Fato Relevante de 04 de setembro de 2018, nos termos do
parágrafo 4° do art. 4° da Lei das S.A. e do artigo 8° e seus parágrafos da
Instrução CVM 361/2002, o Ofertante contratou o Banco de Investimentos Credit
Suisse (Brasil) S.A. (“Avaliador”) para a elaboração do laudo de avaliação da
Companhia (“Laudo de Avaliação”).
O Ofertante também informou a Companhia que o Laudo de Avaliação ainda está
em fase de preparação e será disponibilizado aos acionistas da Companhia e ao
mercado em geral tão logo seja emitido pelo Avaliador.
A Companhia manterá o mercado e seus acionistas informados acerca dos
assuntos objeto deste fato relevante. Este fato relevante é de caráter
exclusivamente informativo e não constitui uma oferta de aquisição de valores
mobiliários.
Barueri/SP, 04 de outubro de 2018
Ronald Domingues
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Multiplus S.A.

MULTIPLUS S.A.
NIRE 35.300.371.658
CNPJ/MF nº 11.094.546/0001-75
Publicly-Held Company with Authorized Capital
RELEVANT FACT
Barueri, October 4, 2018 - Multiplus S.A. (B3: MPLU3) ("Company"), pursuant
to Law No. 6.404/76 (“Corporation Law”) and the Brazilian Securities’ Commission
(“CVM”) Instruction No. 358, dated January 3, 2002, both as amended, hereby
informs its shareholders and the market in general that, in furtherance of the
Relevant Fact dated September 4, 2018, it was informed on this date by TAM
Linhas Aéreas S.A. (“Offeror”) that the Offeror filed before the CVM, also on this
date, the registration request of the Unified Public Tender Offer to Acquire the
Company’s Common Shares for the purposes of the Delisting of the Company and
Exit from the Novo Mercado, pursuant to CVM Instruction No. 361, dated March
5, 2002 (“CVM Instruction 361/2002”).
As informed in the September 4, 2018 Relevant
article 4th of the Corporation Law and article
Instruction 361/2002, the Offeror hired Banco
(Brasil) S.A. (“Valuation Company”) for the
valuation report (“Valuation Report”).

Fact, pursuant to paragraph 4th,
8th and its paragraphs of CVM
de Investimentos Credit Suisse
preparation of the Company’s

The Offeror also informed the Company that the Valuation Report is under
preparation and will be made available to the Company’s shareholders and the
market in general as soon as it is issued by the Valuation Company.
The Company will keep the market and its shareholders informed regarding the
matters in this relevant fact. This Relevant Fact is merely and strictly informative
and does not constitute an offer to purchase securities.
Barueri/SP, October 4, 2018
Ronald Domingues
Chief Financial Officer and Investor Relations Officer
Multiplus S.A.

