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LAEP INVESTMENTS LTD. 
Clarendon House, 2 Church Street 

Hamilton, HM 11, Bermuda 
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PARMALAT BRASIL S/A 

INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 
Em Recuperação Judicial 

Av. Brig. Faria Lima, 1.384, 2º andar 

Jardim Paulistano, CEP 01451-001, 

São Paulo – SP, Brasil 

CNPJ/MF: 89.940.878/0001-10 

 

FATO RELEVANTE 
 

Em atendimento à Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, a LAEP Investments Ltd. 

(“LAEP” ou “Companhia”) (MILK 11) e a Parmalat Brasil S/A Indústria de Alimentos - Em 

Recuperação Judicial (“Parmalat”) (LCSA3/LCSA4), comunicam aos investidores e demais 

participantes do mercado de capitais, em continuidade aos Fatos Relevantes divulgados ao 

mercado em 26 de março de 2009, 17 de abril de 2009 e 09 de junho de 2009 os novos termos e 

condições dos acordos referentes ao resgate antecipado facultativo e o cancelamento da totalidade 

das debêntures de emissão privada da Parmalat em circulação, no valor aproximado de 

R$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais) (“Debêntures”), detidas pelo Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alemanha Multicarteira (“Credor Atual”), 

administrado pela Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., e gerido pelo 

Morgan Stanley Administradora de Carteiras S.A. (“Operação”), dentre outros assuntos. 

 

A Operação foi devidamente concluída nesta data, implicará no cancelamento da totalidade das 

Debêntures e envolve as seguintes etapas: 

 

1. O Emerging Market Special Situations 3 Limited (“EMSS”) trocou parte das Debêntures, 

representativas do montante de R$85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de reais), por uma dívida 

de valor de face de R$65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais) emitida pela LAEP, com 

vencimento em 31 de agosto de 2010 e amortização no valor total de R$85.000.000,00 (oitenta e 

cinco milhões de reais) (“Dívida”). EMSS recebeu também da LAEP uma Opção de Call sobre até 

50.893.994 Ações Classe A da LAEP (“Opção de Call”). Atingidas condições específicas, e caso a 

EMSS exerça a Opção de Call, parte ou a totalidade da Dívida poderá ser compensada com o 

preço de exercício da referida Opção de Call. 

 

2. O EMSS vendeu o restante das Debêntures (“WWI Debêntures”) para Worldwide Investments 

LLC (“WWI”) (“Contrato de Cessão de Debêntures”). 

 

3. A WWI fez uma cessão em pagamento com Lácteos e Parmalat, mediante a troca das WWI 

Debêntures e o pagamento de valores adicionais, pela totalidade das ações do capital social da 

Integralat – Integração Agropecuária S.A., detida pela Lácteos do Brasil S.A., e da Companhia 

Brasileira de Lácteos – CBL, detidas pela Parmalat. 

 

4. Por fim, em relação à nova Dívida, a LAEP e suas subsidiárias formalizaram certas garantias 

(“Pacote de Garantias”), incluindo, mas não se limitando, a hipotecas, alienação fiduciária de 

ações e fianças. 
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5. Será garantido aos acionistas minoritários da Parmalat e da LAEP (incluindo os detentores de 

BDRs), conforme o caso, os respectivos direitos de preferência, quando da ocorrência de qualquer 

aumento de capital relacionado à presente Operação, de modo a se evitar diluição de suas 

participações, tanto na Parmalat, quanto na LAEP, conforme aplicável. 

 

 

 

 

São Paulo, 1º de julho de 2009. 

 

 

 
Rodrigo Ferraz Pimenta da Cunha 

Diretor de Relações com Investidores 

 

LAEP INVESTMENTS LTD. PARMALAT BRASIL S/A IND. DE ALIM. 

Em Recuperação Judicial 

 


