
 
 

 

 

 

Alupar Investimento S.A. 

CNPJ/MF nº 08.364.948/0001-38 

Companhia Aberta 

 

 

COMUNICADO AO MERCADO 

 

 

A 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, de acordo com o disposto 

na Instrução CVM nº 384, de 17 de Março de 2003 (“ICVM 384”), que contratou o BTG 

Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“BTG Pactual”), com sede na Cidade 

de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 10º andar, 

parte, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 43.815.158/0001-22, para exercer a função de 

formador de mercado de suas units, negociadas através do código ALUP11, no âmbito da 

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, pelo período de 12 (doze) 

meses, prorrogável automaticamente por iguais períodos caso não haja manifestação de 

qualquer das partes em sentido contrário, com o objetivo de “formar mercado” e ampliar a 

liquidez das units. O BTG Pactual iniciará suas atividades como Formador de Mercado das 

units a partir do dia 07 de dezembro de 2013. A Alupar rescindiu o contrato de Formador de 

Mercado das units com o Itaúvest DTVM S.A. (“Itauvest”), com sede na Cidade de São 

Paulo, Estado de São Paulo, na Praca Alfredo Egydio Souza Aranha, 100 - T. Conceição, 7º 

andar, CEP 04344-902, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 92.880.749/0001-99, que vigora até 

06 de dezembro de 2013. 

 

A Alupar declara que seu capital social é composto por 624.901.800 ações, sendo 

461.243.596 ordinárias e 163.658.204 preferenciais, das quais, nos termos do artigo 5º da 

Instrução CVM 10, de 14 de janeiro de 1980, 220.900.800 ações estão em circulação, sendo 

que destas ações, 133.171.800 são representadas por 44.390.600 units listadas no Nível 2 

de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA, sob o código ALUP11. Até a presente data 

não havia sido efetuado qualquer acordo ou outro contrato entre a BTG Pactual e a Alupar 

regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de 

emissão da Alupar. 

 

 

São Paulo, 06 de dezembro de 2013. 

 

 

Marcelo Patrício Fernandes Costa 

Diretor de Relações com Investidores 


