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FATO RELEVANTE
Multiplus S.A. (BM&FBOVESPA: MPLU3) (“Companhia”), em atendimento ao disposto na Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e na Instrução
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358/02, conforme alterada, e para os fins do artigo 7º
da Instrução CVM nº 471, de 8 de agosto de 2008 (“Instrução CVM 471”), vem informar a seus
acionistas e ao mercado em geral o que segue.
Na data de hoje, a Companhia apresentou à ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades de
Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”) pedido de análise prévia do registro de distribuição
pública primária de ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal de emissão da
Companhia, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações” e "Oferta",
respectivamente). O referido pedido de análise prévia do registro da Oferta se valerá do procedimento
simplificado previsto na Instrução CVM 471 e no Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas
para Atividades Conveniadas.
A Oferta será coordenada pelo Banco BTG Pactual S.A. (“Coordenador Líder” e “Agente
Estabilizador”) e pelo Banco J.P. Morgan S.A. e compreenderá a distribuição pública primária de
Ações no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, de acordo com a Instrução CVM nº 400, de 29
de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), incluindo esforços de colocação das
Ações no exterior para investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados nos Estados
Unidos da América, definidos em conformidade com a Regra 144A do Securities Act of 1933, em
operações isentas de registro previstas no Securities Act, bem como para investidores nos demais países,
exceto os Estados Unidos da América e o Brasil, que sejam pessoas não residentes nos Estados Unidos da
América ou não constituídos de acordo com as leis daquele país.
Os acionistas da Companhia não terão direito de preferência nos termos do artigo 172 da Lei das
Sociedades por Ações, porém a eles será conferida prioridade para subscrever Ações proporcionalmente à
sua participação no capital social total da Companhia, conforme previsto na documentação da Oferta
(“Oferta Prioritária”).
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada poderá
ser acrescida de um lote suplementar equivalente a até 15% do total das Ações inicialmente ofertadas
(“Ações Suplementares”), conforme opção a ser outorgada pela Companhia ao Agente Estabilizador, as
quais serão destinadas a atender a um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no
decorrer da Oferta. Adicionalmente, sem prejuízo das Ações Suplementares, nos termos do artigo 14,
parágrafo 2º da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada, sem considerar as
Ações Suplementares, poderá, a critério da Companhia, ser acrescida em até 20% do total das Ações
inicialmente ofertadas nas mesmas condições e ao mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas
(“Ações Adicionais”).
O montante da Oferta, sem incluir as Ações Suplementares e as Ações Adicionais, é estimado em
aproximadamente R$ 800 milhões (oitocentos milhões de reais). Fica ressalvado, no entanto, que tal
estimativa do montante da Oferta poderá sofrer variação dependendo da efetiva demanda que venha a
ser demonstrada pelas ações no curso da Oferta. O preço de venda das Ações será fixado após a

finalização do procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding), tendo como
parâmetro (i) a cotação das Ações na BM&FBOVESPA; e (ii) as indicações de interesse, em função da
qualidade da demanda (por volume e preço), coletada durante o procedimento de bookbuilding.
A realização da Oferta, bem como seus termos e condições, foram aprovados em reunião do Conselho
de Administração da Companhia realizada em 7 de março de 2013. O efetivo aumento de capital,
dentro do limite de capital autorizado, com exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da
Companhia, em conformidade com o disposto no artigo 172, inciso I da Lei das Sociedades por Ações,
e o Preço por Ação serão aprovados em reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser
realizada antes da concessão do registro da Oferta pela CVM.
A presente comunicação não deve ser considerada como um anúncio de oferta das Ações. A realização
da Oferta estará sujeita às condições dos mercados de capitais nacional e internacional.
Oportunamente, será publicado Aviso ao Mercado contendo informações sobre: (i) as demais
características da Oferta; (ii) os locais para obtenção do prospecto preliminar; (iii) as datas estimadas e
locais de divulgação da Oferta; e (iv) as condições, o procedimento, o período de reservas e o período
do procedimento de bookbuilding. O pedido de registro da Oferta encontra-se sob a análise e, portanto,
a Oferta terá início somente após a concessão do devido registro pela CVM.
Decisões relevantes acerca da Oferta serão posteriormente comunicadas ao mercado.
Por fim, em observância ao Ofício-Circular/CVM/SEP/N°01/2013, a Companhia comunica que seus
administradores optaram por descontinuar a divulgação de projeções financeiras (guidance) no item 11
do seu Formulário de Referência, tendo em vista a necessidade de alinhamento de sua política de
divulgação de guidance com os procedimentos adotados por seus auditores independentes e demais
consultores no contexto de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários de emissão da
Companhia no Brasil e no exterior, em conformidade com a Instrução CVM 400.
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