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COMUNICADO AO MERCADO

MPM CORPÓREOS S.A. (“Companhia”), sociedade por ações registrada na Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta categoria “A”, com suas ações
negociadas em bolsa de valores sob o código ESPA3, vem, em atendimento ao disposto no
§ 4.º do artigo 157 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das
S.A.”), nos termos e para fins da Instrução CVM n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme
alterada, informar aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:
Em 2 e 3 de junho de 2021, a Companhia adquiriu, através de sua subsidiária Corpóreos
Serviços Terapêuticos S.A., participação representativa da totalidade do capital social de 2
(dois) grupos franqueados responsáveis pela operação de 6 (seis) lojas da marca
“Espaçolaser” nos estados do Rio de Janeiro e Piauí (“Grupo Kaico” e “Grupo Wilson e
Pedro”), mediante pagamento do valor total de R$16,3 milhões.
Conforme divulgado no Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da MPM Corpóreos S.A., datado de 28 de
janeiro de 2021 e em seus anexos, a Companhia detinha opção de compra outorgada pelos
acionistas do Grupo Kaico e do Grupo Wilson e Pedro e a presente aquisição trata-se de um
desdobramento destas tratativas.
A Companhia ressalta que a conclusão de mais essa etapa na evolução da Companhia é passo
importante para seu crescimento e desenvolvimento, com a retomada do direito de
preferência das regiões do Grupo Kaico e do Grupo Wilson e Pedro anteriormente detido
pelos acionistas vendedores.
Por fim, a Companhia reitera seu compromisso de manter os seus acionistas e o mercado
em geral informados sobre quaisquer assuntos relevantes e de interesse do mercado.
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