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FATO RELEVANTE 

 

Em atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76 (“LSA”), e na Instrução n° 

358/02 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), conforme alteradas, a LAEP Investments Ltd. 

(“Companhia”) (MILK11), comunica aos investidores e demais participantes do mercado de capitais que, 

conforme aprovado em Assembléia Geral Extraordinária ocorrida em 14 de janeiro de 2011, bem como em 

Reunião do Conselho de Administração, realizada em 20 de abril de 2011, foi aprovado o grupamento das 

ações Classe A da Companhia, na proporção de 10 (dez) ações para 1 (uma), com o objetivo de reduzir o 

volume de serviços e custos operacionais da Companhia, proporcionando maior eficiência na gestão da base 

acionária. 

 

Todos os efeitos de referido grupamento serão refletidos, na mesma condição e proporção, no programa de 

Brazilian Depositary Receipts (“BDRs”) mantidos pela Companhia no Brasil, negociados na Bolsa de 

Valores do Estado de São Paulo (BM&F/BOVESPA). 

 

Ainda, em vista da impossibilidade de grupamento de conjunto de ações com múltiplos inferiores a 10 (dez), 

os acionistas que, no fechamento em 29 de abril de 2011 (considerando os negócios realizados até essa data), 

estiverem nesta condição, receberão, por meio de doação da acionista LAEP Fund Brasil S/A, tantas ações 

Classe A e/ou BDRs quantas forem necessárias (até o máximo de 9 (nove) ações Classe A e/ou BDRs), de 

modo a garantir ao acionista pelo menos 1 (uma) ação Classe A e/ou BDR já na condição prevista no 

grupamento. 

 

Após referido grupamento, a totalidade das ações Classe A da Companhia (incluso o capital social 

autorizado) passará de 1.514.999.500 (um bilhão, quinhentos e quatorze milhões, novecentos e noventa e 

nove mil e quintas) ações para 151.499.950 (cento e cinqüenta e um milhões, quatrocentos e noventa e nove 

mil, novecentos e cinqüenta) ações. 

 

A partir de 02 de maio de 2011, as ações Classe A e/ou BDRs da Companhia passarão a ser negociados no 

formato grupado. 

 

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados, sobre eventuais alterações e/ou 

ajustes que, eventualmente, se fizerem necessários, do assunto objeto deste fato relevante. 

 

São Paulo, 20 de abril de 2011. 

 

Antônio Romildo da Silva 

Diretor de Relação com Investidores  

Laep Investments Ltd. 


