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FATO RELEVANTE
1.

Multiplus S.A. (BM&FBovespa: MPLU3) (“Companhia”), em atendimento ao
disposto na Lei nº 6.404/76 e na Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 358/02, conforme alteradas, vem informar a seus
acionistas e ao mercado em geral que firmou, nesta data, o 11º Aditamento e
Consolidação ao Contrato Operacional celebrado com a TAM Linhas Aéreas
S.A. (“TLA”), tendo como objetivo atualizar alguns direitos e obrigações de
cada uma das partes bem como de manter e aperfeiçoar a estabilidade de longo
prazo do relacionamento entre ambas as companhias (“Aditamento ao
Contrato Operacional”).

2.

O Aditamento ao Contrato Operacional, o qual vigorará a partir de 1º de junho
de 2013, traz as seguintes alterações principais: (i) regras mais objetivas a
respeito do estabelecimento e reajuste do preço de aquisição de passagens a
ser pago pela Companhia à TLA e preço do ponto a ser pago pela TLA à
Companhia; e (ii) criação dos Comitês Estratégico e de Marketing tendo por
objetivo, respectivamente, dentre outros, garantir permanentemente o bom
desenvolvimento, implementação e atratividade da Rede Multiplus e do
Programa TAM Fidelidade, definir, desenvolver e implementar um plano de
marketing conjunto, garantindo assim um bom serviço aos participantes do
TAM Fidelidade e da Rede Multiplus e com objetivo de compartilhar decisões
críticas.

3.

As regras objetivas referidas no item (i) acima consistem basicamente: (a) no
estabelecimento de um valor fixo para cada 10.000 pontos resgatados em
passagens da TLA, cujo valor é aproximadamente 3% superior à média
apurada em 2012, a ser pago pela Companhia à TLA, o qual será aplicável
durante uma fase de transição e aferição, que terá início em junho de 2013 e
terá duração de 12 (doze) meses (o “Período Inicial”); (b) na medição, durante
o Período Inicial, dos descontos implícitos obtidos pela Companhia na compra
de passagens aéreas da TLA, através da comparação do valor pago pela

Companhia à TLA e o preço de mercado da respectiva passagem aérea no
momento do resgate; (c) na definição de descontos a serem aplicados, do fim
do Período Inicial em diante, sobre as passagens a serem resgatadas, tomandose por base a tarifa pública disponível à venda no momento do resgate para a
mesma origem e destino, combinação de voos, antecedência, datas e estadia
mínima no destino; (d) na implementação de uma faixa de mais/menos 5%
(cinco porcento) no custo por 10.000 pontos para resgatar passagens aéreas da
TLA, como reflexo de variações nos preços de mercado dessas passagens,
obrigando TLA e a Companhia a tomarem todas as medidas necessárias para
que nos meses subsequentes este custo retorne ao acordado; e (e) em caso
alterações relevantes na dinâmica do mercado de transporte aéreo, as
companhias terão o direito de negociar em boa fé uma solução justa aos
eventuais impactos dessas eventuais mudanças.
4.

As demais disposições previstas originalmente no Contrato Operacional,
incluindo, mas sem se limitar, aquelas referentes a exclusividade recíproca,
prazo de vigência e hipóteses de recisão motivada e imotivada, permanecerão,
em sua essência, inalteradas.

5.

As administrações da Companhia e da TLA acreditam que a celebração do
Aditamento ao Contrato Operacional é positiva para ambas as companhias,
trazendo ainda mais transparência, previsibilidade de custos e receitas, e
competitividade à Companhia.

6.

A celebração do Aditamento ao Contrato Operacional ocorreu depois de
detalhadas negociações entre as partes, com o auxilio de seus respectivos
assessores jurídicos externos, e observou todos os trâmites societários da
Companhia e da TLA, tendo sido aprovada pelo Conselho de Administração
da Companhia em reunião havida em 28 de fevereiro.

7.

A Companhia e a TLA estão comprometidas a, sempre que necessário,
continuar ajustando sua relação comercial de forma a garantir um melhor
atendimento aos seus clientes e melhores resultados aos seus acionistas.

São Paulo, 1 de março de 2013.
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