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São Paulo, 20 de junho de 2011. 

 

 

À 

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

Gerência de Acompanhamento de Emissores 

A/C: Sr. Nelson Barroso Ortega  

 

Ref.:  Esclarecimentos de Informações Periódicas.  

 

Prezados Senhores, 

 

Em atendimento ao Comunicado que nos foi encaminhado por V.Sas., conforme e-mail datado de 

17 de junho de 2011, solicitando informações sobre os motivos do não envio pela Laep Investments 

Ltd. (“Companhia”) até a presente data: (i) Formulário de Referência – FRE referente ao ano de 

2011; (ii) Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP referentes ao exercício social findo em 

31/12/2010; (iii) das Demonstrações Financeiras Anuais Completas referentes aos exercícios sociais 

findos em 31/12/2009 e 31/12/2010; e (iv) das informações Trimestrais ITR, referentes ao período 

findo em 30/09/2010; e (v) Ata da assembléia que aprovou as contas do exercício social findo em 

31/12/2010
i
, gostaríamos de esclarecer o que segue:  

 

1.  Conforme já informado pela Companhia, conforme esclarecimento a consulta Bovespa 

enviado via IPE em 14 de abril do corrente, e por meio de diversos fatos relevantes e comunicados 

publicados desde 2010, a Companhia vem passando por intensa reestruturação, que devem ser 

refletidas nas demonstrações financeiras da Companhia.  

 

2. As Informações Trimestrais referente ao período findo em 30/09/2010 (“3º ITR/2010”) 

estavam praticamente prontas, aguardando apenas a conclusão de análise dos impactos dos “eventos 

subseqüentes” junto aos Auditores Independentes. Neste ponto, destacamos que, em meados de 

maio do corrente, a auditoria BDO Auditores Independentes foi adquirida pela auditoria KPMG, 

sendo que tal alteração demandou novos esclarecimentos e repasse de informações a nova auditoria, 

o que atrasou a obtenção do parecer final, o que não ocorreu até o momento. 
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3. Sem a apresentação do 3º ITR/2010, a Companhia não tem como apresentar as demais 

informações periódicas destacadas no e-mail enviado por V.Sas., as quais serão apresentadas no 

menor prazo possível. 

 

4. Com relação ao Formulário de Referência – FRE do ano de 2011 (“FRE/2011”), a 

Companhia efetuou o envio via Sistema Empresas.Net em 30 de maio do corrente, conforme 

exigido pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. O FRE/2011 contém todas as informações 

atualizadas da Companhia, exceto com relação aos dados financeiros. Ocorrendo qualquer alteração 

ou novo evento, ou ainda, publicação dos dados financeiros a Companhia atualizará o FRE/2011, 

sempre visando o benefício da análise dos nossos acionistas e colaboradores. 

 

Sendo o que tínhamos para o momento, renovamos nossos protestos de elevada estima e 

consideração e permanecemos ao seu inteiro dispor, caso V. Sas. necessitem de qualquer ulterior 

informação ou esclarecimento.  

 

Atenciosamente, 

 

LAEP Investments Ltd. 

Antonio Romildo da Silva 

Diretoria de Relações com Investidores 

 

 

                                                 
i
 Texto original Ofício: “Solicitamos apresentar as informações abaixo relacionadas, para divulgação ao mercado, ou informar pelo 

Sistema IPE os motivos pelos quais as mesmas não foram enviadas até o presente. 

 

 Formulário de Referência - FRE referente ao ano de 2011; 

 Demonstrações Financeiras Padronizadas - DFP referentes ao exercício social findo em 31/12/2010; 

 Demonstrações Financeiras Anuais Completas referentes ao exercício social findo em 31/12/2010 (que não se confundem 
com as Demonstrações Financeiras Padronizadas - DFP); 

 Informações Trimestrais – ITR referentes aos períodos findos a partir de 31/09/2010, inclusive; 

 Ata da assembléia que aprovou as contas do exercício social findo em 31/12/2010.”  

. 

 


