
São Paulo, 29 de Março de 2011. 

 

À 
Tarpon Investimentos S.A. 

Av. Brigadeiro Faria Lima 3144 - 5º Andar  

CEP: 1451000  Cidade: São Paulo  UF: SP 

 

A/C: Rafael Sonder 

Diretoria de Relações com Investidores 

 

 
Assunto: Redução de participação relevante por meio da venda de 

ações de emissão da Tarpon Investimentos S.A. (“Companhia”) 

 

Prezados Senhores, 

 

ITAÚ UNIBANCO S.A., com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza 

Aranha, 100, Torre Itaúsa São Paulo – SP, com endereço de correspondência 

na Rua Ururaí 111, Prédio 2, Térreo, São Paulo – SP, CNPJ nº 

60.701.190/0001-04 (“Itaú Unibanco”), na qualidade de representante legal 

nos termos da Resolução CMN 2689/2000 do investidor não residente 

Passport Global Master Fund SPC Ltd For and On, CNPJ nº 09.022.791/0001-

25, Código CVM nº 06980.000388.135810.1-2 (“Investidor”), de acordo com 

o artigo 12 da Instrução CVM 358/2002, informa o quanto segue. 

 

O Investidor vendeu 250.000 ações ordinárias de emissão da 

Companhia, no valor de R$ 4.718.509,48, em 17/03/2011. 

 

Dessa forma, com base no capital total da Companhia de 45.759.895 

ações, a participação do Investidor no capital da Companhia, que era 

10,3850% em 28/05/2009, e 5,4633% em 22/01/2010, passou para 

4,9170% com a venda acima mencionada. 

 

A despeito da diligência do Itaú Unibanco em solicitar as informações 

requeridas pela Instrução CVM 358 ao Investidor, o Investidor não forneceu 

informação quanto ao escopo da operação ora informada. Assim, não é 

possível informar se a operação tem por escopo aquisição do controle, 
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alteração da administração, composição de controle da Companhia ou mero 

investimento. 

 

 Ressaltamos que as informações ora fornecidas são baseadas nas 

posições mantidas sob custódia Itaú Unibanco S.A.. Dessa forma, na 

hipótese de o Investidor utilizar-se de mais de um representante legal e mais 

de um custodiante no país, existe a possibilidade de as informações acima 

prestadas não abarcarem a totalidade das posições mantidas pelo Investidor 

com relação a investimentos na Companhia.  Não nos responsabilizamos por 

eventuais inconsistências ou incorreções nas informações nessas hipóteses. 

Eventuais dúvidas ou esclarecimentos devem ser obtidos diretamente junto 

ao Investidor. 

 

 

Atenciosamente,  

 

 

 

 
Itaú Unibanco S.A.  
(sucessor de Banco Itaubank S.A.) 


