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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), em complemento aos Fatos Relevantes divulgados em 28 de 

dezembro de 2010 e 10 de fevereiro de 2010, comunica aos investidores e demais participantes do 

mercado que firmou nesta data com as empresas SILBEST SGPS SA (“Silbest”) e PAC SGPS SA 

(“Pac”) Acordo de Resolução do Acordo de Investimento (“Acordo”). Referido Acordo resolve de 

pleno direito o acordo de investimento entabulado ao final de 2010, confirmando a extinção de 

obrigações de parte a parte, voltando as mesmas ao status quo ante.  Assim, não se efetivará a 

aquisição pela Laep das participações societárias anunciadas no capital da empresa Holquadros 

SGPS S.A. (“Holquadros”) e da Matebrico SGPS S.A. (“Matebrico”).  

 

O desfazimento do negócio deveu-se a fatos imprevistos e supervenientes, que alteraram 

consideravelmente as expectativas econômicas e os interesses que as Partes tinham quando da 

contratação original, nomeadamente: (i) o recente agravamento da crise político-financeira 

enfrentada por Portugal e Espanha, que implicou na assistência do Fundo Monetário Internacional 

(“FMI”) em articulação com a União Européia (“EU”) e o Banco Central Europeu e (ii) a possível 

permanência por período indeterminado da presente conjuntura econômica severamente recessiva, 

fruto, inclusive, das medidas preconizadas no memorando de entendimentos recentemente 

alcançado pelo FMI e a UE com o Estado Português. 

 

Apesar da resolução do acordo de investimento, a Laep permanecerá com um opção de subscrição 

de até 20% do capital da Pac e da Silbest, válida por 24 meses.  A Laep e a Empark confirmam 

ainda o interesse no desenvolvimento de parcerias na expansão futura dos negócios de 

estacionamento no Brasil e na América Latina. 

 

São Paulo, 27 de junho de 2011. 
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