Rio de Janeiro, 04 de outubro de 2012.
À
Tarpon Investimentos S/A
At.: Sr. Rafael Sonder
Diretoria de Relações com Investidores
R. Iguatemi 151 – 23º andar, cidade de São Paulo - SP / CEP: 1451011
Ref.: Participação Relevante
Prezados Senhores,
Atendendo ao disposto no artigo 12 da Instrução 358 da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), o Banco BTG Pactual S.A., inscrito no
CNPJ sob o nº 30.306.294/0001-45, na qualidade de representante legal de investidor não residente (conforme Resolução nº 2.689 do
Conselho Monetário Nacional), e BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, inscrita no CNPJ sob o nº 59.281.253/0001-23, na
qualidade de administrador de fundo de investimentos (conforme artigo 58 da Instrução 409 da CVM), servem-se da presente para
informar-lhes que:
Em 02 de outubro de 2012, os fundos de investimento e cliente não residente geridos pela SPX Equities Gestão de Recursos LTDA.
(“Gestora”), inscrita no CNPJ sob o nº 14.595.392/0001-93; atingiram a participação acionária agregada de 3,776,800 (três milhões,
setecentos e setenta e seis mil e oitocentos) ações ordinárias de emissão da Tarpon Investimentos S/A (“Companhia”), correspondentes a
aproximadamente 7,89% (sete inteiros e oitenta e nove milésimos de por cento) do total de 47,849,129 (quarenta e sete milhões, oitocentos
e quarenta e nove mil, cento e vinte e nove) ações ordinárias emitidas pela Companhia.
Ressalta-se ainda que, conforme informações prestadas pela própria Gestora, a participação acionária supracitada tem por objetivo a mera
realização de operações financeiras, sendo certo, ainda, que não objetiva alterar a composição do controle ou atingir qualquer participação
em particular, de forma a não alterar a estrutura administrativa da Companhia.
O BTG Pactual informa também que a participação ora reportada refere-se apenas aos fundos de investimento, administrados pela BTG
Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, e ao investidor não residente, legalmente representado pelo Banco BTG Pactual S.A, ambos
geridos pela SPX Equities Gestão de Recursos LTDA.

Atenciosamente,

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM

BANCO BTG PACTUAL S.A.
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