Alupar Investimento S.A.
CNPJ/MF nº 08.364.948/0001-38
Companhia Aberta

COMUNICADO AO MERCADO

ALUPAR INVESTIMENTO S.A., companhia aberta registrada na CVM sob o nº 2149-0, com
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1.855,
Bloco I, 9º andar, sala A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.364.948/0001-38 (“Alupar”),
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que em cumprimento ao que estabelece
o artigo 12, da Instrução CVM nº. 358, de 3.1.2002, que o GIC Private Limited (“GIC”), com
sede na 168 Robinson Road #37-01, Capital Tower, Singapore, 068912, sob número de registro
198102265N, informou a Companhia nesta data que passou a deter, 9.022.188 (nove milhões
vinte e dois mil e cento e oitenta e oito) ações preferenciais, correspondente à 5,513% (cinco
vírgula quinhentos e treze por cento) das ações preferenciais emitidas pela companhia.
Conforme consta da correspondência recebida, o GIC: (a) declara que não é proprietário de
forma direta ou por pessoas ligadas de quaisquer bônus de subscrição, direitos de subscrição
ou opções de compra de ações em relação às ações ou debêntures conversíveis em ações da
Companhia, (b) esta participação nas ações da Companhia (i) é para fins de investimento a fim
de manter um portfólio diversificado, (ii) não visa nem resulta em qualquer alteração do
controle acionário da Companhia ou de sua estrutura administrativa, e (c) não celebrou
nenhum acordo para reger o exercício dos direitos de voto ou a compra e venda de valores
mobiliários da Companhia.

São Paulo, 10 de março de 2014.
Marcelo Patrício Fernandes Costa
Diretor de Relações com Investidores

Segue abaixo integra da declaração oficial enviada pelo GIC Private Limited (“GIC”) à
Companhia, referente a posição de ações preferenciais na Alupar Investimento S.A.

OFFICIAL DECLARATION - POSITION IN ALUPAR INVESTIMENTO SA PREFERENCE SHARES
Pursuant to Article 12 of CVM Instruction no. 358, as amended by CVM Instructions no. 369
and 449, we are required to notify ALUPAR INVESTIMENTO S.A. that our holdings in Alupar
Investimento S.A. Preference Shares (ISIN: BRALUPACNPR5) have reached the 5% disclosure
limit as of 15 August 2013. Our holdings in these Preference Shares are derived from our
holdings in ALUPAR INVESTIMENTO SA Unit Shares (ISIN: BRALUPCDAM15).
The table below indicates the details of our holdings:
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*Based on number of shares 163,658,204

Other than the shareholding detailed above, we do not hold, directly or indirectly, any
subscription bonus, rights to subscribe to preference shares, options to buy preference shares
or convertible debentures into preference shares, on Alupar Investimento S.A. at the time of
writing.
Please be informed that our interest in Alupar Investimento S.A. extends only as far as
maintaining a diversified trading portfolio. As such, we have no interest in altering the
composition of the control or administrative structures of Alupar Investimento S.A.
Furthermore, at the time of writing, we are not a party to any agreement or contract
regulating the right to vote or purchase and sell securities issued by Alupar Investimento S.A.
Please do not hesitate to contact Mr. Lim Eng Kok at 65-6889 8932 or limengkok@gic.com.sg
should you require any further information or clarification.
Thank you for your kind attention.

