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FATO RELEVANTE 
 
 
 

A ALUPAR INVESTIMENTO S.A. (“Companhia” ou “Alupar”), companhia aberta, registrada na 
CVM sob o nº 2149-0, em atendimento ao disposto na Instrução da Comissão de Valores 
Mobiliários nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, comunica aos seus acionistas 
e ao mercado em geral que, em razão da celebração, em 02 de outubro de 2008, dos 
Instrumentos Particulares de Outorga de Opção de Compra de Ações Preferenciais de emissão 
de suas controladas Usina Paulista Lavrinhas de Energia S.A. (“Lavrinhas”) e Usina Paulista 
Queluz de Energia S.A. (“Queluz”), entre a Alupar, a Enixe Energias e Participações Ltda. 
(“Enixe”) e o Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (“FI-FGTS”), 
adquiriu a seguinte quantidade de ações preferenciais:  
 
 
 
(i) 5.476.046 (cinco milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, quarenta e seis) ações 
preferenciais de emissão de Lavrinhas, detidas pelo FI-FGTS, correspondentes a 50% 
(cinquenta por cento) da totalidade das ações preferenciais emitidas, pelo valor de R$ 
11.297.668,83 (onze milhões, duzentos e noventa e sete mil, seiscentos e sessenta e oito reais 
e oitenta e três centavos); e 
 
 
 
(ii) 5.646.637 (cinco milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, seiscentos e trinta e sete) ações 
preferenciais de emissão de Queluz, detidas pelo FI-FGTS, correspondentes a 50% (cinquenta 
por cento) da totalidade das ações preferenciais emitidas, pelo valor de R$ 9.426.653,91 (nove 
milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e um 
centavos). 
 
 
Considerando que, nesta data, a Enixe Energias e Participações adquiriu, respectivamente; (i) 
5.476.045 (cinco milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, quarenta e cinco) ações 
preferencias de emissão de Lavrinhas, pelo valor de R$ 11.297.666,77 (onze milhões, duzentos 
e noventa e sete mil, seiscentos e sessenta e seis reais e setenta e sete centavos) e (ii) 
5.646.637 (cinco milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, seiscentos e trinta e sete) ações 



 
 
 
 
 
 
preferenciais de emissão de Queluz, pelo valor de R$ 9.426.653,91 (nove milhões, 
quatrocentos e vinte e seis mil, seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e um centavos), o 
FI-FGTS deixa de ser acionista das controladas Lavrinhas e Queluz, posto que, com as 
aquisições, a totalidade das ações preferenciais foram recompradas.  
 
 
 
 
 

São Paulo, 26 de setembro de 2014. 
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José Luiz de Godoy Pereira 

Diretor de Relações com Investidores 


