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COMUNICADO AO MERCADO
Barueri, 26 de abril de 2019 - A Multiplus S.A. (B3: MPLU3) ("Companhia"), em
continuação ao fato relevante divulgado em 22 de abril de 2019 e ao comunicado ao
mercado divulgado em 24 de abril de 2019, vem comunicar aos seus acionistas e ao
mercado em geral, 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”) e do quanto aprovado na
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de abril de 2019, que o pagamento
do resgate aos acionistas detentores de ações ordinárias de emissão da Companhia se
dará no próximo dia 30 de abril de 2019 (i) através de seus respectivos agentes de
custódia, nos casos de acionistas que possuem suas ações depositadas na custódia
fungível da B3 S.A. – Bolsa, Brasil, Balcão; e (ii) em suas contas cadastrais junto ao
agente escriturador da Companhia (Itaú Corretora de Valores S.A.), no caso de
acionistas que possuem suas ações custodiadas perante o agente escriturador.
O valor final a ser pago será de R$ 26,96, equivalente ao Preço da OPA ajustado pela
variação da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia do Banco Central do
Brasil, publicada pela ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados
Financeiro e de Capitais (“Taxa SELIC”), desde 04 de abril de 2019, Data de
Liquidação da OPA, até a data de seu efetivo pagamento, em conformidade com o
disposto no Artigo 4º, § 5º, da Lei das S.A.
A área de Relações com Investidores da Companhia está disponível para
esclarecimentos através do telefone (11) 5105-1847 ou através do endereço:
invest@pontosmultiplus.com.br.
Barueri, 26 de abril de 2019
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