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FATO RELEVANTE
CONTRATAÇÃO DE FORMADOR DE MERCADO
A MPM Corpóreos S.A. (“Companhia”), sociedade por ações registrada na Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta categoria “A”, sob o código 2544-5, com suas ações
negociadas em bolsa de valores sob o código ESPA3, em atendimento ao disposto às Instruções CVM nº
358/2002, e nº 384/2013, comunica aos seus acionistas e ao público em geral a celebração do contrato
para a prestação de serviços de formador de mercado, com o objetivo de fomentar a liquidez das ações
ordinárias de emissão da Companhia (ESPA3) no âmbito da B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO (B3),
conforme Instrução CVM nº 384/2003, Regulamento do Formador de Mercado da B3, Regulamento de
Operações da B3 e demais normas e regulamentos aplicáveis, firmado com a BTG Pactual Corretora de
Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“BTG Pactual”), com sede na cidade de São Paulo à Avenida Brigadeiro
Faria Lima, nº. 3.477, 14º andar, parte, CEP 04538-133, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.815.158/000122.
O contrato de Prestação de Serviços de Formador de Mercado celebrado entre a Companhia e a BTG
Pactual tem como objetivo fomentar a liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia e vigorará
pelo período de 12 (doze) meses a contar da data de sua celebração, com duração máxima de 60 meses.
O referido Contrato pode ainda ser resilido e/ou rescindido a qualquer tempo e sem qualquer ônus por
qualquer das partes, mediante comunicação escrita enviada à outra parte com, no mínimo, 30 (trinta)
dias de antecedência da data de resilição e/ou rescisão.
O Formador de Mercado iniciará as suas atividades a partir de 7 de abril de 2021.

São Paulo, 6 de abril de 2021.

MPM CORPÓREOS S.A.
Leonardo Moreira Dias Correa
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
HIRING OF MARKET MAKER
MPM Corpóreos S.A. (“Company”), a publicly-held company registered with the Brazilian Securities and
Exchange Commission (“CVM”) as an “A” publicly-held company, under code 2544-5, with its shares
traded on the stock exchange under code ESPA3, in compliance with the provisions of CVM Instructions
No. 358/2002, and No. 384/2013, communicates to its shareholders and the public in general the
celebration of the contract for the provision of market maker services, with the objective of promoting
the liquidity of common shares issued by the Company (ESPA3) within the scope of B3 S.A. - BRASIL,
BOLSA, BALCÃO (B3), according to CVM Instruction 384/2003, B3 Market Maker Regulation, B3
Operations Regulation and other applicable rules and regulations, signed with BTG Pactual Corretora de
Titulos e Valores Mobiliários S.A. (“BTG Pactual”), headquartered in the city of São Paulo at Avenida
Brigadeiro Faria Lima, nº. 3,477, 14th floor, part, CEP 04538-133, registered with CNPJ/MF under nº
43.815.158/0001-22.
The Market Maker Service Agreement signed between the Company and BTG Pactual has the objective of
promoting the liquidity of the common shares issued by the Company and will be in force for a period of
12 (twelve) months from the date of its execution, with maximum duration of 60 months. The said
Contract may also be terminated at any time and without any charge by either party, by means of a written
communication sent to the other party, at least 30 (thirty) days in advance of the date of termination.
The Market Maker will start its activities from April 7, 2021.

São Paulo, April 6th 2021.

MPM CORPÓREOS S.A.
Leonardo Moreira Dias Correa
Chief Financial and Investor Relations Officer

