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 a FUNCEF – Fundação dos Economiários Federais
(“FUNCEF”), com sede na cidade de Brasília, Distrito Federal, no Setor Comercial Norte, Quadra
02, Bloco A – 13º andar, CEP 70712-900, inscrita no CNPJ sob o nº 00.436.923/0001-90,
informou a Companhia nesta data que passou a deter, 8.453.648 (oito milhões, quatrocentos e
cinquenta e três mil seiscentos e quarenta e oito) ações preferenciais, correspondente à
aproximadamente 5,17% (cinco vírgula dezessete por cento) das ações preferenciais emitidas
pela companhia.
Conforme consta da correspondência recebida, a FUNCEF declara que: (a) o objetivo das
participações societárias mencionadas é estritamente de investimento, não objetivando
alteração do controle acionário ou da estrutura administrativa da Companhia; (b) Não são
detidos, pela FUNCEF, debêntures conversíveis em ações, nem quaisquer valores mobiliários
conversíveis em ações de emissão da Companhia; e (c) não foram celebrados, pela FUNCEF,
quaisquer contratos ou acordos que regulem o exercício de direito de voto ou a compra e venda
de valores mobiliários emitidos pela Companhia.

São Paulo, 17 de abril de 2014.
Marcelo Patrício Fernandes Costa
Diretor de Relações com Investidores

Segue abaixo integra da declaração oficial enviada pela FUNCEF – Fundação dos Economiários
Federais (“FUNCEF”), à Companhia, referente a posição de ações preferenciais na Alupar
Investimento S.A.

DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA RELEVANTE

A FUNCEF, Fundação dos Economiários Federais, com sede na cidade de Brasília, Distrito
Federal, no Setor Comercial Norte, Quadra 02, Bloco A – 13º andar, CEP 70712-900, inscrita no
CNPJ sob o nº 00.436.923/0001-90, vem informar que no dia 16 de abril de 2014 detinha
4.226.824 (quatro milhões, duzentos e vinte e seis mil oitocentos e vinte e quatro) ações units,
compostas de duas ações preferenciais e uma ação ordinária, emitidas pela Alupar S.A.
(“Companhia”), significando que possuía 8.453.648 (oito milhões, quatrocentos e cinquenta e
três mil seiscentos e quarenta e oito) ações preferenciais e 4.226.824 (quatro milhões, duzentos
e vinte e seis mil oitocentos e vinte e quatro) ações ordinárias, representando aproximadamente
5,17% (cinco inteiros e dezessete centésimos por cento) das ações preferenciais e 0,92%
(noventa e dois centésimos por cento) das ações ordinárias emitidas pela Companhia.
De acordo com o disposto no Artigo 12 da Instrução nº 358 da Comissão de Valores Mobiliários
("CVM"), datada de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, a FUNCEF, por meio desta, solicita
ao Diretor de Relações com Investidores da Companhia a divulgação das seguintes informações
à CVM e aos demais órgãos competentes:
(i) as participações societárias detidas pela FUNCEF representam 8.453.648 ações preferenciais
e 4.226.824 ações ordinárias de emissão da Companhia conforme especificado acima;
(ii) o objetivo das participações societárias acima mencionadas é estritamente de investimento,
não objetivando alteração do controle acionário ou da estrutura administrativa da Companhia;
(iii) não são detidos, pela FUNCEF, debêntures conversíveis em ações, nem quaisquer valores
mobiliários conversíveis em ações de emissão da Companhia; e
(iv) não foram celebrados, pela FUNCEF, quaisquer contratos ou acordos que regulem o exercício
de direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários emitidos pela Companhia.
Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos ou comentários adicionais que
julguem necessários quanto ao assunto.

Fundação dos Economiários Federais

