
Bertin adquire ações dos minoritários da Vigor e Leco 

A Bertin S.A. adquiriu, no dia 10 de fevereiro, em leilão no sistema eletrônico de negociação da 
BM&F Bovespa S.A. (Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros), 40,9 milhões de ações 
preferenciais da Vigor e 17,3 milhões de ações preferenciais da Leco, totalizando um 
investimento de R$ 265,1 milhões. A companhia tornou-se controladora da Vigor e Leco em 
novembro de 2007, com a aquisição de 56% da Goult Participações, detentora de 74,6% das 
ações do Grupo Vigor. 

As operações foram liquidadas na última sexta-feira. Considerando as ações adquiridas na 
oferta, a Bertin detém, direta e indiretamente, 99,4% do capital social da Vigor e 99,0% do 
capital social da Leco.  

No prazo de até 15 dias contados do recebimento dos demonstrativos sobre os resultados dos 
leilões, a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) deverá conceder o cancelamento dos registros 
de companhia aberta das duas empresas. E, para aprovar o resgate das ações remanescentes 
da Vigor e da Leco que ainda estão em circulação, a Bertin pretende convocar assembléias 
gerais extraordinárias.  

Ainda segundo a empresa, no prazo de três meses contados da data de realização dos leilões, 
ou seja, até o dia 10 de maio, os acionistas titulares de ações ordinárias ou preferenciais de 
emissão da Vigor ou da Leco poderão vender suas respectivas ações à Bertin. Para isso, 
deverão entrar em contato com a Bertin, com o Bradesco BBI ou com a Bradesco Corretora. 

Segundo nota, a Bertin S.A. é uma das maiores produtoras e exportadoras de produtos de 
origem animal da América Latina, como carne bovina in natura e processada, lácteos, couro e 
produtos pet. Está presente em mais de 80 países, nos cinco continentes, conta com 38 
unidades produtivas no Brasil e no exterior, e emprega mais de 26 mil colaboradores. 

A Vigor existe há 90 anos de atuação. Em seu portfólio estão produtos como iogurtes, leites, 
queijos, requeijões, margarinas e manteigas, sobremesas lácteas, entre outros. Para atender 
os mais de 22 mil pontos de venda em todo País, a companhia conta com sete plantas 
industriais e 2.500 colaboradores.  
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