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FATO RELEVANTE

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 nº 358/02, conforme alteradas, vem
informar a seus acionistas e ao mercado em geral que hoje foi formalizada a contratação do novo
Presidente da Companhia. O Sr. ROBERTO MEDEIROS, será nomeado para ocupar o cargo de
Diretor Presidente, que vinha sendo ocupado interinamente pelo Sr. Alexandre Moshe Parczew.
Até a presente data, o Sr. Roberto ocupava o cargo de membro independente do Conselho de
Administração da Companhia, tendo apresentado hoje aos membros do Conselho de
Administração sua renúncia.
Roberto é graduado em engenharia eletrônica com especialização em Rede de Dados pela
Pontifícia Universidade Católica do RJ e em Desenvolvimento Gerencial pela Harvard Business
School (Boston/EUA). Roberto atuou como Conselheiro da Westfield Almeida Junior de 2012 até
2013, como Presidente da Redecard SA de 2008 até 2011 e como Presidente da Telefônica
Empresas SA de 2002 até 2008. Roberto trará para a Companhia sua experiência em mercados
de pagamentos eletrônicos e em negócios intensivos em tecnologia, além de ampla rede de
relacionamentos com emissores de cartões e varejistas. Seu principal objetivo será de expandir o
acúmulo e resgate de pontos para os diversos setores da economia, consolidando a Multiplus
como principal rede de fidelização de clientes do Brasil e possibilitando a geração de resultados
sustentáveis para os acionistas.
A Companhia tomará, imediatamente, as providências necessárias à eleição e posse do Sr.
Roberto como Diretor Presidente da Companhia, bem como irá convocar uma Assembleia Geral
Extraordinária para deliberar sobre a eleição do novo membro independente do Conselho de
Administração.
São Paulo, 22 de novembro de 2013.
Ronald Domingues
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

