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São Paulo, 26 de outubro de 2010 

 

 

À 

BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 

A/C: Sr. Jorge Antônio Tambucci – Coordenadoria de Relações com Empresas 

 

CVM – COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

A/C.: Sra. Elizabeth Lopes Rios – Superintendência de Relações com Empresas 

Sr. Waldir de Jesus Nobre Fernando Soares Vieira – Superintendência de Relações com o 

Mercado e Intermediários 

 

 

Ref.:  Ofício GAE/CREM 1954/10 (“Ofício”). 

 

 

Prezados (as) Senhores (as), 

 

Em vista da solicitação efetuada por meio do Ofício em epígrafe, a Companhia informa e 

esclarece que:  

 

1. Inicialmente, cabe-nos ressaltar que a Laep Investments Ltd. é um emissor estrangeiro, 

constituída sob a leis de Bermudas, cujas ações Classe A são admitidas a negociação na Bolsa de 

Luxemburgo. No Brasil, referidas ações Classe A lastreiam certificados de depósito de ações – BDRs, 

negociados na BM&FBovespa sob o código de negociação ‘MILK11’. Exatamente por essa 

particularidade, aplicam-se à Companhia, no que tange inclusive a regras de anúncios de convocações 

e pedidos públicos de procuração, a legislação do país de origem. De toda sorte, na forma da 

regulamentação pertinente, a Companhia ratifica o seu propósito no respeito e devido cumprimento da 

legislação brasileira no que lhe for aplicável. Quanto aos assuntos em pauta, que serão apreciados 

pelos detentores de Ações Classe B, em AGO/E a se realizar em Hamilton, Bermudas, no próximo dia 

05 de novembro de 2010, esclarecemos o que segue: 

 

1.1. Não será proposta a distribuição de dividendos, juros sobre capital próprio ou 

remuneração de capital em relação, considerando os resultados obtidos no ano fiscal encerrado 

em 31 de dezembro de 2009. 

 

 1.2. Será indicada a BDO Auditores Independentes como auditores da Companhia até a 

realização da próxima Assembléia Geral que tratar de indicação de auditores. 

 

1.3. Não serão efetuadas quaisquer modificações no estatuto social da Companhia. 
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1.4. Na melhor forma e governança corporativa, também serão submetidas à ratificação 

dos acionistas algumas operações já aprovadas pelo Conselho de Administração dentro de sua 

regular competência.  

 

Informa a Companhia, ainda, que os balanços e demais informações foram regularmente 

submetidos por IPE em 23 de setembro do corrente e que a totalidade dos acionistas detentores de 

Ações Classe B já confirmou o recebimento de todas as informações devidas e se fará presente em 

referido conclave.  

 

Diante destes esclarecimentos, a Companhia permanece à disposição para qualquer ulterior 

informação ou esclarecimento que se julguem necessários. 

 

 

Atenciosamente, 

 

LAEP INVESTMENTS LTD. 

Diretoria de Relações com Investidores 

Rodrigo Ferraz 

 


