MULTIPLUS S.A.
NIRE 35.300.371.658
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 (“Lei
das S.A.”) e na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 03 de janeiro de
2002, conforme alteradas, em continuação aos fatos relevantes divulgados nos dias 04 e 25 de
outubro de 2018, dia 17 de dezembro de 2018 e 29 de janeiro de 2019, bem como no âmbito 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 (“OPA”), vem comunicar
aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da Companhia, em
atendimento ao disposto no artigo 21 do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3,
manifestou-se favoravelmente à aceitação da OPA, pelos acionistas da Companhia, conforme
parecer aprovado em reunião realizada nesta data.
A ata da reunião do Conselho de Administração que contém a íntegra do parecer sobre a OPA
aprovado pelo órgão, encontra-se disponível para consulta a eventuais interessados no website da
Companhia (http://ri.pontosmultiplus.com.br) e no website da CVM (www.cvm.gov.br).
A Companhia reitera seu compromisso em manter o mercado e seus acionistas informados acerca
dos assuntos objeto deste fato relevante, o qual tem caráter exclusivamente informativo e não
constitui uma oferta de aquisição de valores mobiliários.
Barueri/SP, 14 de março de 2019.
Ronald Domingues
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

MULTIPLUS S.A.
NIRE 35.300.371.658
CNPJ/MF No. 11.094.546/0001-75
Publicly-Held Company with Authorized Capital
MATERIAL FACT
Multiplus S.A. (B3: MPLU3) ("Company"), pursuant to Law No. 6.404/76 (“Corporation Law”) and to
the Brazilian Securities’ Commission (“CVM”) Instruction No. 358, dated January 3, 2002, both as
amended, continuing the Material Facts disclosed on October 4 and 25, 2018 and December 17,
2018 and January 29, 2019, and within the Unified Public Tender Offer to Acquire the Company’s
Common Shares for purposes of the Delisting of the Company and Exit from the Novo Mercado
(“Tender Offer”), hereby informs its shareholders and the market in general that in compliance with
the provisions of article 21 of the Listing Regulation of B3’s Novo Mercado, favorably expressed its
opinion on the acceptance by the shareholders of the Company of the Offer, according to the
document approved at a meeting held on the date hereof.
The minutes of the Board of Director’s meeting and the opinion are available for consultation on
the Company’s website ((http://ri.pontosmultiplus.com.br) and on CVM’s website
(www.cvm.gov.br).
The Company will keep the market and its shareholders informed of the matters in this Material
Fact. This Material Fact is exclusively for information purposes and does not constitute an offer to
acquire securities.
Barueri/SP, March 14, 2019
Ronald Domingues
Chief Financial Officer and Investor Relations Officer

