ALUPAR INVESTIMENTO S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 08.364.948/0001-38
Código CVM 2149-0
Rua Gomes de Carvalho, nº 1.996, 16º andar, conjunto 161, sala A
04547-006, São Paulo, SP

FATO RELEVANTE

ALUPAR INVESTIMENTO S.A. (“Companhia”), em atendimento às disposições da
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de
2002, conforme alterada, da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009,
conforme alterada (“Instrução CVM 476”), e do parágrafo 4º do artigo 157 da Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por
Ações”), dando continuidade às informações divulgadas por meio do fato relevante
divulgado pela Companhia em 20 de março de 2017 (“Fato Relevante da Oferta
Pública Restrita”), vem informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que seu
Conselho de Administração, no âmbito da oferta pública primária, com esforços
restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476, de distribuição de Units,
de Ações Ordinárias e de Ações Preferenciais (conforme termos definidos no Fato
Relevante da Oferta Pública Restrita) (“Oferta Pública Restrita”), aprovou a fixação
do preço por Unit no valor de R$19,50 (“Preço por Unit”) e, consequentemente, do
preço por Ação (conforme termo definido no Fato Relevante da Oferta Pública
Restrita) no valor de R$6,50 (“Preço por Ação”), e o correspondente aumento de
capital da Companhia dentro do limite de capital autorizado previsto no Estatuto
Social da Companhia no valor de R$ 833.462.493,50, por meio da emissão de
45.520.639 Ações Ordinárias e 82.704.360 Ações Preferenciais, incluindo Ações
Ordinárias e Ações Preferenciais subjacentes às Units, todas nominativas,
escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou
gravames, e já considerando o Lote Suplementar (conforme definido abaixo).
OFERTA PÚBLICA RESTRITA
A Oferta Pública Restrita consistiu na distribuição pública primária, com esforços
restritos de colocação, no Brasil, de Units e de Ações não alocadas na Oferta
Prioritária (conforme definido abaixo), e foi coordenada pelo Banco Santander
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(Brasil) S.A. (“Santander” ou “Coordenador Líder”), pelo Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú
BBA”), pelo Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”), pelo Banco J.P. Morgan S.A.
(“J.P. Morgan”) e pelo Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI” e, em conjunto
com o Santander, o Itaú BBA, o BTG Pactual e o J.P. Morgan, “Coordenadores da
Oferta”).
Simultaneamente, foram realizados esforços de colocação de Units no exterior pelo
Santander Investment Securities Inc., pelo Itau BBA USA Securities, Inc., pelo BTG
Pactual US Capital LLC, pelo J.P. Morgan Securities LLC e pelo Bradesco Securities,
Inc. (em conjunto, os “Agentes de Colocação Internacional”) para Investidores
Estrangeiros (conforme termo definido no Fato Relevante da Oferta Pública
Restrita). Os esforços de colocação das Units junto a Investidores Estrangeiros,
exclusivamente no exterior, foram realizados em conformidade com o Placement
Facilitation Agreement (“Contrato de Colocação Internacional”), celebrado nesta
data entre nós e os Agentes de Colocação Internacional.
APROVAÇÕES SOCIETÁRIAS
A realização da Oferta Pública Restrita e a emissão das Ações Ordinárias e das
Ações Preferenciais, incluindo as Ações Ordinárias e as Ações Preferenciais
subjacentes às Units, com a exclusão do direito de preferência dos Acionistas
(conforme definido abaixo), nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das
Sociedades por Ações, e do artigo 8º, §4º, do Estatuto Social da Companhia, e com
a concessão aos mesmos do direito de participação no âmbito da Oferta Prioritária,
bem como seus termos e condições, foram aprovados em reunião do nosso
Conselho de Administração, realizada em 20 de março de 2017, cuja ata foi
submetida a arquivamento perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo
(“JUCESP”) em 31 de março de 2017 e, oportunamente, será publicada no jornal
Valor Econômico e no Diário Oficial do Estado de São Paulo (“DOESP”).
O Preço por Unit, o Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia
dentro do limite de capital autorizado previsto no nosso estatuto social, foram
aprovados em reunião do nosso Conselho de Administração realizada nesta data,
cuja ata será devidamente arquivada na JUCESP e oportunamente publicada no
jornal Valor Econômico e no DOESP.
QUANTIDADE DE AÇÕES
A Oferta Pública Restrita, já considerando o Lote Suplementar, foi composta por
45.520.639 (quarenta e cinco milhões, quinhentas e vinte mil, seiscentas trinta e
nove) Ações Ordinárias e 82.704.360 (oitenta e dois milhões, setecentas e quatro
mil, trezentas e sessenta) Ações Preferenciais, incluindo as Ações Ordinárias e
Ações Preferenciais subjacentes às Units, observado o Procedimento da Oferta
Prioritária descrito no Fato Relevante da Oferta Pública Restrita e respeitado o
Limite de Subscrição Proporcional (conforme definido abaixo) de cada Acionista.
Nos termos da decisão proferida pela CVM em 28 de junho de 2016, no âmbito do
Processo Administrativo CVM nº RJ2014-13261, e do artigo 24 da Instrução da CVM
nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), a
quantidade de Units e/ou Ações inicialmente ofertada foi, a critério da Companhia
em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, acrescida em 15% (quinze por
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cento) do total de Units e/ou Ações inicialmente ofertadas, ou seja, em 5.937.474
(cinco milhões, novecentas e trinta e sete mil, quatrocentas e setenta e quatro)
Ações Ordinárias e 10.787.525 (dez milhões, setecentas e oitenta e sete mil,
quinhentas e vinte e cinco) Ações Preferenciais, incluindo as Ações Ordinárias e as
Ações Preferenciais subjacentes às Units, nas mesmas condições e no mesmo preço
inicialmente ofertadas, somando um total de 45.520.639 (quarenta e cinco milhões,
quinhentas e vinte mil, seiscentas e trinta e nove) Ações Ordinárias e 82.704.360
(oitenta e dois milhões, setecentas e quatro mil, trezentas e sessenta) Ações
Preferenciais (“Lote Suplementar”), nos termos do Contrato de Coordenação,
Colocação e Garantia Firme de Liquidação de Units, Ações Ordinárias e Ações
Preferenciais da Alupar Investimento S.A. celebrado nesta data entre nós e os
Coordenadores da Oferta (“Contrato de Colocação”), as quais foram destinadas a
atender um excesso de demanda que foi constatado no momento em que foi
fixado o Preço por Unit e, consequentemente, o Preço por Ação.
PREÇO POR UNIT E PREÇO POR AÇÃO
O Preço por Unit foi fixado após a conclusão do procedimento de coleta de
intenções de investimento junto a Investidores Profissionais (conforme abaixo
definido), realizado no Brasil pelos Coordenadores da Oferta e, no exterior, pelos
Agentes de Colocação Internacional (“Procedimento de Bookbuilding”), tendo como
parâmetro (a) a cotação das units da Companhia na BM&FBOVESPA e (b) as
indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por
volume e preço) coletada junto a Investidores Profissionais durante o Procedimento
de Bookbuilding.
Nos termos do Parecer de Orientação nº 5 da CVM, de 3 de dezembro de 1979
(“Parecer de Orientação 5”), às Ações Ordinárias e Ações Preferenciais subjacentes
às Units foi atribuído o mesmo valor. Considerando que cada Unit é formada por 1
(uma) ação ordinária e 2 (duas) ações preferenciais de emissão da Companhia, o
preço por Ação Ordinária e/ou Ação Preferencial é correspondente a 1/3 (um terço)
do Preço por Unit (“Preço por Ação”). O Preço por Unit e, consequentemente, o
Preço por Ação não são indicativos de preços que prevalecerão no mercado após a
Oferta Pública Restrita.
A escolha do critério de fixação do Preço por Unit e, consequentemente, do Preço
por Ação foi justificada, nos termos do artigo 170, parágrafo 1°, inciso III, da Lei
das Sociedades por Ações, na medida em que o preço de mercado das Units
distribuídas foi aferido por meio da realização do Procedimento de Bookbuilding, o
qual reflete o valor pelo qual os Investidores Profissionais apresentaram suas
intenções de investimento nas Units e/ou Ações e a cotação das units na
BM&FBOVESPA, não promovendo, portanto, diluição injustificada dos atuais
titulares de certificados de depósito de ações (units), ações ordinárias e/ou ações
preferenciais de emissão da Companhia (“Valores Mobiliários da Companhia
Atualmente Emitidos” e “Acionistas”, respectivamente).
Os Acionistas que participaram da Oferta Prioritária não participaram do
Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participaram do processo
de determinação do Preço por Unit e, consequentemente, do Preço por
Ação.
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Foi aceita a participação de Investidores Profissionais, nos termos do artigo 1º,
inciso VI, da Instrução da CVM nº 505, de 27 de setembro de 2011, conforme
alterada, que sejam Pessoas Vinculadas (conforme termo definido no Fato
Relevante da Oferta Pública Restrita) no Procedimento de Bookbuilding. Tendo em
vista que foi verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) às
quantidades de Units, Ações Ordinárias ou Ações Preferenciais ofertadas, não foi
permitida a colocação, pelos Coordenadores da Oferta, de Units, Ações Ordinárias
e/ou Ações Preferenciais, conforme o caso, junto aos Investidores Profissionais que
sejam Pessoas Vinculadas, tendo sido as intenções de investimento realizadas por
Investidores Profissionais automaticamente canceladas.
A participação de Investidores Profissionais que sejam Pessoas Vinculadas
no Procedimento de Bookbuilding pode ter impactado adversamente a
formação do Preço por Unit e, consequentemente, do Preço por Ação.
Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução
CVM 400 para proteção (hedge) de operações com derivativos contratadas com
terceiros, tendo as ações de emissão da Companhia como referência, incluindo
operações de total return swap, são permitidos na forma do artigo 48 da Instrução
CVM 400 e não são considerados investimentos realizados por Pessoas Vinculadas
no âmbito da Oferta Pública Restrita, desde que tais terceiros não sejam Pessoas
Vinculadas.
Nos termos da Instrução da CVM nº 530, de 22 de novembro de 2012, foi
vedada a subscrição de Units e/ou Ações por investidores que tivessem
realizado vendas a descoberto de Valores Mobiliários da Companhia
Atualmente Emitidos na data de fixação do Preço por Unit e,
consequentemente, do Preço por Ação, e nos 5 (cinco) pregões que a
antecederam. São consideradas vendas a descoberto aquelas realizadas
por investidores que não sejam titulares de Valores Mobiliários da
Companhia Atualmente Emitidos, ou cuja titularidade resulte de
empréstimo ou outro contrato de efeito equivalente. Ademais, são
consideradas operações de um mesmo investidor as vendas a descoberto e
as aquisições de Valores Mobiliários da Companhia Atualmente Emitidos
realizadas em seu próprio nome ou por meio de qualquer veículo cuja
decisão de investimento esteja sujeita a sua influência. Fundos de
investimento cujas decisões de investimento sejam tomadas pelo mesmo
gestor não serão considerados um único investidor para efeito do disposto
neste parágrafo, desde que as operações estejam enquadradas nas
respectivas políticas de investimento de cada fundo. A vedação prevista
neste parágrafo não se aplica nos seguintes casos: (a) operações
realizadas por pessoas jurídicas no exercício da atividade de formador de
mercado dos Valores Mobiliários da Companhia Atualmente Emitidos,
conforme definida na norma específica; e (b) operações posteriormente
cobertas por aquisição em mercado da quantidade total de Valores
Mobiliários da Companhia Atualmente Emitidos correspondente à posição a
descoberto até, no máximo, 2 (dois) pregões antes da data de fixação do
Preço por Unit e, consequentemente, do Preço por Ação. As ordens
enviadas por Investidores Profissionais e os Pedidos de Subscrição
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Prioritária enviados por Acionistas que tenham realizado vendas a
descoberto de Valores Mobiliários da Companhia Atualmente Emitidos na
data de fixação do Preço por Unit e, consequentemente, do Preço por Ação,
e nos cinco pregões que a antecedem serão canceladas e os valores
eventualmente depositados por tais Investidores Profissionais serão
integralmente devolvidos pelos Coordenadores da Oferta, sem juros ou
correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução,
se for o caso, de quaisquer tributos ou taxas (incluindo, sem limitação,
quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, o
IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham ser criados, bem
como aqueles cuja alíquota atualmente equivalente a zero venha a ser
majorada) eventualmente incidentes, no prazo de três dias úteis contados
do respectivo cancelamento.
PÚBLICO ALVO DA OFERTA PÚBLICA RESTRITA
A Oferta Pública Restrita foi realizada exclusivamente para (a) os Acionistas, no
âmbito da Oferta Prioritária, e (b) os Investidores Profissionais, no âmbito da Oferta
Institucional (conforme termo definido no Fato Relevante da Oferta Pública
Restrita).
PRIORIDADE DE SUBSCRIÇÃO
No âmbito da Oferta Pública Restrita e nos termos do artigo 9°-A, inciso I, da
Instrução CVM 476, foi concedida aos Acionistas a prioridade para subscrição de
Ações (“Prioridade de Subscrição”), até a totalidade das Ações efetivamente
ofertadas, e observado o limite da proporção de suas participações no capital social
da Companhia após a renúncia, pelo nosso acionista controlador Guarupart
Participações Ltda. (“Acionista Controlador”), de sua Prioridade de Subscrição de
Ações Ordinárias (“Oferta Prioritária”), nos termos do Procedimento da Oferta
Prioritária descrito no Fato Relevante da Oferta Pública Restrita. Não foi admitida
a negociação ou cessão, total ou parcial, da Prioridade de Subscrição dos
Acionistas a quaisquer terceiros, incluindo entre os próprios Acionistas.
De modo a viabilizar o exercício da Prioridade de Subscrição pelos
Acionistas da Companhia em valores mobiliários da mesma espécie que os
atualmente detidos por eles, o Acionista Controlador expressamente
renunciou à sua Prioridade de Subscrição de Ações Ordinárias, observado o
disposto no item “Subscrição pelo Acionista Controlador” do Fato
Relevante da Oferta Pública Restrita.
Tendo em vista a renúncia, pelo Acionista Controlador, à sua Prioridade de
Subscrição de Ações Ordinárias no âmbito da Oferta Prioritária como forma
de viabilizar a Oferta Pública Restrita, os percentuais de subscrição de
Ações Ordinárias e Ações Preferenciais no âmbito da Oferta Prioritária
foram calculados levando em conta tal renúncia, resultando, portanto, em
percentuais distintos daqueles que seriam aplicáveis caso não houvesse tal
renúncia. Dessa forma, o exercício, pelos Acionistas, de sua Prioridade de
Subscrição até o Limite de Subscrição Proporcional, resultou em uma
participação maior de cada Acionista no capital social da Companhia em
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relação à participação por eles detidas anteriormente à Oferta Pública
Restrita.
Os Acionistas que detinham, exclusivamente, Units e que optaram por
participar da Oferta Prioritária e subscreveram Ações puderam solicitar,
em seus Pedidos de Subscrição Prioritária, a conversão automática, na
proporção de 1 (uma) Ação Ordinária e 2 (duas) Ações Preferenciais
subscritas, de tais Ações em Units (“Conversão Automática”). A Conversão
Automática também pôde ser solicitada, mediante o preenchimento do
Pedido de Subscrição Prioritária pelos Acionistas que detinham,
diretamente, ações ordinárias e/ou ações preferenciais de emissão da
Companhia, ressalvado que a Conversão Automática nesse caso aplicou-se
exclusivamente às Ações subscritas no âmbito da Oferta Prioritária, ou
seja, não puderam incluir ações ordinárias e/ou ações preferenciais
detidas pelos Acionistas antes da Oferta Pública Restrita. O Acionista que
optou pela Conversão Automática em seu respectivo Pedido de Subscrição
Prioritária receberá, até às 10:00 horas (horário de Brasília) do dia útil
seguinte à Data de Liquidação (conforme definido abaixo), suas
respectivas Units, e, se for o caso, o eventual saldo de Ações que não
obedeça a proporção necessária à formação das Units no âmbito da
Conversão Automática. As ações ordinárias e as ações preferenciais de
emissão da Companhia, incluindo as Ações, não possuem liquidez no
mercado secundário quando consideradas separadamente, dado que
somente as units de emissão da Companhia são diariamente negociadas na
BM&FBOVESPA.
As Ações Ordinárias e/ou Ações Preferenciais que não foram subscritas por
Acionistas na Oferta Prioritária foram destinadas, notadamente sob a
forma de Units, aos Investidores Profissionais no âmbito da Oferta
Institucional, observado o disposto no item “Subscrição pelo Acionista
Controlador” deste Fato Relevante.
SUBSCRIÇÃO PELO ACIONISTA CONTROLADOR
Haja vista que não foi admitida a possibilidade de distribuição parcial, para fins de
viabilização da Oferta Pública Restrita, o saldo de Ações Ordinárias e/ou Ações
Preferenciais que remanesceu não subscrito após a subscrição de Units no âmbito
da Oferta Institucional pôde ser subscrito, inclusive, pelo Acionista Controlador,
nesse caso até o limite de R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais), tendo em
vista o descasamento na proporção estatutária entre Ações Ordinárias e Ações
Preferenciais emitidas em relação aos Valores Mobiliários da Companhia Atualmente
Emitidos, para fins de realização da Oferta Pública Restrita.
No âmbito da Oferta Restrita, não foi subscrito pelo Acionista Controlador saldo de
Ações Ordinárias e/ou Ações Preferenciais que remanesceu não subscrito após a
subscrição das Units no âmbito da Oferta Institucional.
ESTABILIZAÇÃO DO PREÇO POR UNIT
Não haverá procedimento de estabilização do preço das Units após a realização da
Oferta Pública Restrita e, consequentemente, o preço das units de emissão da
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Para informações adicionais acerca da inexistência do procedimento de
estabilização do preço das Units após a realização da Oferta Pública Restrita, vide
item “18.12. Valores mobiliários – Outras Informações Relevantes” do Formulário
de Referência da Companhia.
CRONOGRAMA ESTIMADO DA OFERTA PÚBLICA RESTRITA
Encontra-se abaixo um cronograma estimado das principais etapas da Oferta
Pública Restrita, informando seus principais eventos a partir desta data:
N°

Data de
Realização/ Data
Prevista (1)

Evento
Encerramento
investidores

das

apresentações

a

potenciais

Encerramento do Procedimento de Bookbuilding
Fixação do Preço por Unit e, consequentemente, do
Preço por Ação
1.

Reunião do Conselho de Administração da Companhia
aprovando o Preço por Unit e, consequentemente, o
Preço por Ação

04/04/2017

Divulgação deste Fato Relevante
Assinatura do Contrato de Colocação e do Contrato de
Colocação Internacional
2.

Início das negociações das Units e Ações objeto da
Oferta Pública Restrita na BM&FBOVESPA

06/04/2017

3.

Data de Liquidação física e financeira das Units e
Ações na BM&FBOVESPA

10/04/2017

(1)

As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão
sujeitas a alterações, suspensões, prorrogações e antecipações sem aviso
prévio, a critério da Companhia e dos Coordenadores da Oferta. Ainda, caso
ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta
Pública Restrita, tal cronograma poderá ser alterado.

(2)

As apresentações a potenciais investidores (roadshow) ocorreram no Brasil e no
exterior

CUSTOS DE DISTRIBUIÇÃO
As comissões e as despesas com auditores, advogados, consultores, traduções e
publicidade relacionadas à Oferta Pública Restrita serão pagas exclusivamente pela
Companhia, nos termos do Contrato de Colocação e do Contrato de Colocação
Internacional.
Para informações adicionais acerca dos custos de distribuição da Oferta Pública
Restrita, vide item “18.12. Valores mobiliários – Outras Informações Relevantes” do
Formulário de Referência da Companhia.
CAPITALIZAÇÃO
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Para informações adicionais acerca dos impactos da realização da Oferta Pública
Restrita na capitalização da Companhia vide item “18.12. Valores mobiliários –
Outras Informações Relevantes” do Formulário de Referência da Companhia.
DILUIÇÃO
O Acionista que não exerceu sua Prioridade de Subscrição, ou a exerceu
subscrevendo quantidade de Ações inferior à sua respectiva proporção na posição
acionária ou, ainda, exerceu sua Prioridade de Subscrição subscrevendo quantidade
de Ações inferior à participação que teria direito se subscrevesse também o Lote
Suplementar, foi diluído.
Para informações adicionais acerca da diluição dos Valores Mobiliários da
Companhia Atualmente Emitidos em decorrência da realização da Oferta Pública
Restrita, vide item “18.12. Valores mobiliários – Outras Informações Relevantes” do
Formulário de Referência da Companhia.
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Os recursos líquidos provenientes da Oferta Pública Restrita serão utilizados para
investimentos relacionados aos nossos segmentos de transmissão e geração de
energia elétrica, incluindo por meio de: (i) obtenção de novas concessões,
autorizações e/ou permissões para exploração de novos empreendimentos; (ii)
aquisição de participação no capital de empreendimentos em que já possuímos
participação; e (iii) aquisição de novos empreendimentos de transmissão e/ou
geração de energia elétrica já existentes.
Para informações adicionais acerca da destinação dos recursos da Oferta Pública
Restrita, vide item “18.12. Valores mobiliários – Outras Informações Relevantes” do
Formulário de Referência da Companhia.
DIREITOS, VANTAGENS E RESTRIÇÕES DAS UNITS, AÇÕES ORDINÁRIAS E
AÇÕES PREFERENCIAIS
As Units, Ações Ordinárias e Ações Preferenciais conferirão aos seus titulares os
mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos titulares de Valores
Mobiliários da Companhia Atualmente Emitidos, nos termos previstos em seu
Estatuto Social, na Lei das Sociedades por Ações e no Regulamento de Listagem
Nível II da BM&FBOVESPA, conforme vigentes nesta data, e participarão de forma
integral em eventuais distribuições de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio
que venham a ser declarados pela Companhia a partir da data de divulgação deste
Fato Relevante, inclusive.
RESTRIÇÕES À NEGOCIAÇÃO DAS UNITS (LOCK-UP)
Os atuais administradores da Companhia e o Acionista Controlador, nos termos de
cada acordo de Lock-up celebrado, possuem determinadas restrições à negociação
com Valores Mobiliários da Companhia Atualmente Emitidos de sua titularidade,
pelo prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de divulgação deste Fato
Relevante, inclusive (“Período de Lock-up”), salvo na hipótese de prévio
consentimento por escrito dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de
Colocação Internacional e observadas as exceções e outras restrições previstas em
cada acordo de Lock-up.
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Ainda, o acionista da Companhia, Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviços – FI-FGTS (“FI-FGTS”), em correspondência enviada à
administração da Companhia, datada de 17 de março de 2017, informou que não
tem a intenção de alienar, de qualquer forma, as ações, inclusive sob a forma de
Units, de emissão da Companhia e de sua titularidade, no Período de Lock-up.
No entanto, o FI-FGTS esclareceu, ainda, que a sua intenção de não alienar ações
de emissão da Companhia, inclusive sob a forma de Units, de sua titularidade, não
constitui obrigação do FI-FGTS, bem como o isenta de qualquer responsabilidade
perante a Companhia e terceiros, sendo certo que a Companhia esclarece que o FIFGTS não é signatário de acordo de Lock-up no âmbito da Oferta Pública Restrita.
Para informações adicionais acerca das restrições à negociação dos Valores
Mobiliários da Companhia Atualmente Emitidos de titularidade dos atuais
administradores da Companhia, do Acionista Controlador e do FI-FGTS (Lock-up),
vide item “18.12. Valores mobiliários – Outras Informações Relevantes” do
Formulário de Referência da Companhia.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Não obstante a Prioridade de Subscrição das Ações Ordinárias e Ações
Preferenciais efetivamente ofertadas no âmbito da Oferta Pública Restrita,
na presente data, apenas as units de emissão da Companhia são
diariamente negociadas na BM&FBOVESPA.
A Oferta Pública Restrita está automaticamente dispensada do registro de
distribuição pública pela CVM de que trata o artigo 19 da Lei 6.385, de 7 de
dezembro de 1976, conforme alterada, e nos termos do artigo 6º da
Instrução CVM 476. Após o envio do comunicado de encerramento da
Oferta Pública Restrita à CVM, conforme previsto no artigo 8º e Anexo 8 da
Instrução CVM 476, a Oferta Pública Restrita será objeto de registro na
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais
– ANBIMA (“ANBIMA”), conforme artigo 1º, parágrafo 3º, do “Código
ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de
Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários”.
A Oferta Pública Restrita não foi objeto de análise prévia pela CVM, pela
ANBIMA ou por qualquer outra entidade reguladora ou autorreguladora.
A COMPANHIA RECOMENDOU E RECOMENDA FORTEMENTE QUE OS
ACIONISTAS INTERESSADOS EM PARTICIPAR DA OFERTA PÚBLICA
RESTRITA LESSEM E LEIAM, ATENTA E CUIDADOSAMENTE, OS TERMOS E
CONDIÇÕES, ESPECIALMENTE OS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AO
PAGAMENTO E FIXAÇÃO DO PREÇO POR UNIT E, CONSEQUENTEMENTE, DO
PREÇO POR AÇÃO E À LIQUIDAÇÃO DA OFERTA PRIORITÁRIA, AS
INFORMAÇÕES CONSTANTES DO FATO RELEVANTE DA OFERTA PÚBLICA
RESTRITA E DESTE FATO RELEVANTE, BEM COMO DO FORMULÁRIO DE
REFERÊNCIA DA COMPANHIA QUE CONTÉM AS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
E COMPLEMENTARES AO FATO RELEVANTE DA OFERTA PÚBLICA RESTRITA,
ESPECIALMENTE OS FATORES DE RISCO DESCRITOS NO ITEM “4. FATORES
DE RISCO” E OS ITENS “17. CAPITAL SOCIAL” E “18. VALORES
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MOBILIÁRIOS”,
INVESTIMENTO.

ANTES

DA

TOMADA

DE

QUALQUER

DECISÃO

DE

O direito de participar da Oferta Prioritária, as Units e/ou as Ações não foram
ofertados ou vendidos nos Estados Unidos por meio do Fato Relevante da Oferta
Pública Restrita ou deste Fato Relevante e não puderam ou poderão ser ofertados
ou vendidos nos Estados Unidos sem que haja registro ou isenção de registro nos
termos do Securities Act. Qualquer informação aqui ou lá contidas não deve ter sido
e não deverá ser levada, transmitida, divulgada, distribuída, ou disseminada nos
Estados Unidos. A Companhia e os Coordenadores da Oferta não realizaram e
tampouco pretendem realizar nenhum registro da Oferta Pública Restrita, das Units
ou das Ações nos Estados Unidos e nem em qualquer agência ou órgão regulador
do mercado de capitais de qualquer outro país.
Quaisquer comunicados aos Acionistas e ao mercado relacionados à Oferta Pública
Restrita serão divulgados por meio de comunicado ao mercado ou fato relevante
nas páginas eletrônicas da CVM (www.cvm.gov.br), da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br) e da Companhia (www.alupar.riweb.com.br).
A Companhia manterá os seus Acionistas e o mercado em geral informados sobre o
processo da Oferta Pública Restrita, nos termos da regulamentação aplicável.
Informações adicionais poderão ser obtidas no Departamento de Relações com
Investidores da Companhia, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.996, 16º andar, São
Paulo, SP ou no website da Companhia (www.alupar.com.br).

São Paulo, 4 de abril de 2017.
ALUPAR INVESTIMENTO S.A.
José Luiz de Godoy Pereira
Diretor de Relações com Investidores
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