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DA REDAÇÃO

O Yahoo apresentou
uma proposta formal
para comprar o Hulu,
entrando para a cres-

cente lista de interessados no
serviço online de vídeos da
News Corp e da Walt Disney,
informaram duas fontes com
conhecimento do assunto. O
Yahoo anunciou a aquisição
do serviço de blogs Tumblr
por US$ 1,1 bilhão e agora en-
tra na corrida pelo Hulu, nu-
ma lista de interessados que
inclui a Time Warner Cable, a
DirecTV, o ex-presidente da
News Corp Peter Chernin e a
Guggenheim Digital Media,
disseram as fontes. Ainda era
incerta a proposta feita pela
companhia de internet. 

O Yahoo tem ido às compras
para adquirir talentos, à medi-
da que busca engordar seus ne-
gócios com produtos e conteú-
dos móveis online e para dispo-
sitivos móveis, enquanto a pre-

sidente-executiva Marissa May-
er busca reviver os tempos áu-
reos de uma empresa que já foi
líder na internet.

Fontes disseram que Cher-
nin fez uma oferta de US$ 500
milhões, excluindo uma soma
adicional para cobrir a dívida

do Hulu e comprometimentos
de programação, mas uma fon-
te próxima ao negócio disse
que sua oferta foi muito baixa e
que o Hulu pode valer de US$ 1
bilhão a US$ 2 bilhões. O Yahoo
não respondeu a pedidos de
comentários.

O Hulu, que gerou receita de
cerca de US$ 700 milhões no
ano passado, transmite pela
web show de TV de forma se-
melhante ao Netflix.

Wordpress

A Automattic, a companhia
que opera o WordPress, anun-
ciou investimento de US$ 50
milhões feito pela Tiger Global
na última sexta-feira. O investi-
mento vem ao lado da última
aquisição do blog Tumblr pela
Yahoo, mostrando o alto preço
que essas novas empresas de
redes sociais podem gerar.

No processo foram com-
pradas ações de acionistas já
existentes, incluindo as dos
fundadores, ao invés de finan-
ciar diretamente a empresa,
escreveu o fundador do Word-
Press em post no seu blog.
Mais cedo este ano, a Tiger li-
derou um investimento de
US$ 444 milhões na empresa
de busca SurveyMonkey.

OFERTAS TELEFONIA

DA AGÊNCIA REUTERS

Reguladores antitruste da
União Europeia (UE) estão
buscando informações so-
bre se os acordos de distri-
buição do iPhone, smartpho-
ne da Apple, com operado-
ras móveis podem visar atra-
palhar o caminho de fabri-
cantes rivais de aparelhos,
em uma medida que pode
levar a um investigação for-
mal sobre a Apple.

Em um questionário de
nove páginas enviado a ope-
radoras de telefonia móvel
na última sexta-feira, a Co-
missão Europeia disse que
tal comportamento pode fe-
rir as regras antitruste da UE.

O questionário seguiu
queixas informais de opera-
doras contra a Apple no fim
do ano passado relacionadas
a marketing e a subsídios a
aparelhos para que elas co-
mercializassem seus dispo-
sitivos iPhone e iPad, infor-
maram fontes.

A pesquisa é um procedi-
mento padrão em casos an-
titruste e ajuda a comissão a
determinar se abre um caso
contra companhias ou rejei-
ta as reclamações. "A Comis-
são tem informação indican-
do que a Apple e operadoras
móveis concluíram acordos

de distribuição que poten-
cialmente levariam ao afas-
tamento de outras fabrican-
tes de smartphones do mer-
cado", disse o questionário.

As operadoras foram
questionadas se a Apple as
obrigou a comprar um volu-
me mínimo de iPhones, a
fornecer um tratamento pre-
ferencial de marketing para
iPhones, a estabelecer certos
subsídios e a garantir que a
Apple receba os mesmos ou
melhores termos contratuais
concedidos a rivais.

Reguladores também que-
riam saber se a Apple res-
tringiu as companhias de us-
ar o iPhone 5 em suas redes
4G. O prazo para as respos-
tas é 17 de junho.

Operadoras europeias e
norte-americanas usual-
mente pagam grandes sub-
sídios para fabricantes de
smartphones como a Ap-
ple.  Cl ientes conseguem
descontos em tais disposi-
tivos em troca da assinatu-
ra de contratos de serviços
de dois anos, uma grande
fonte  de  recei ta  para  as
operadoras. Os smartpho-
nes contabilizararam 49,3%
dos telefones vendidos glo-
balmente no primeiro tri-
mestre,  de  acordo com a
Gartner.

UE questiona operadoras
sobre acordos com a Apple

DAVID PAUL MORRIS/BLOOMBERG

Marissa Mayer: desafio é levar Yahoo de volta ao topo

Yahoo entra na disputa 
pelo serviço de vídeos Hulu
Empresa, que já foi líder na internet, tem ido às compras para adquirir talentos, 
à medida em que busca engordar seus negócios com produtos e conteúdos online

ABRIL EDUCA (ABRE – N2) 

DRI: Fábio Murilo D Ávila Carvalho
AAuummeennttoo  ddoo  ccaappiittaall  ssoocciiaall  //  OOppççããoo  ddoo  LLoottee  SSuupplleemmeennttaarr
● Na RCA de 24/05/2013 foram tomadas as seguintes deliberações: 1. tendo
em vista que, no âmbito da Oferta, foi outorgada pela Companhia e pelos
acionistas vendedores, ao Banco BTG Pactual S.A., opção de distribuição de
um lote suplementar de até 15% da quantidade total de Units inicialmente
ofertada, ou seja, até 1.697.024 Units, sendo (i) 411.899 Units relativas à
Oferta Primária e (ii) 1.285.125 Units relativas à Oferta Secundária, nas mes-
mas condições e no mesmo preço das Units inicialmente ofertadas (“Units
do Lote Suplementar”), nos termos do artigo 24 da Instrução da Comissão
de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, confor-
me alterada (“Instrução CVM 400”), com a finalidade exclusiva de atender
eventual excesso de demanda no decorrer da Oferta, atualmente em curso,
e que tal excesso de demanda foi constatado pelos coordenadores da Ofer-
ta, aprovar, dentro do  limite do capital autorizado, aumento do capital so-
cial da Companhia em R$411.777,63, mediante a emissão, para subscrição
pública, de 68.981 ações ordinárias e de 137.962 ações preferenciais, todas
nominativas, escriturais e sem valor nominal, na forma de 68.981 Units do
Lote Suplementar, nas mesmas condições das Units inicialmente emitidas
no âmbito da Oferta Primária, ao preço de emissão de R$45,00 por Unit do
Lote Suplementar, sendo que os recursos líquidos, no valor de
R$2.983.895,89, serão alocados da seguinte forma: (i) 13,8% serão destina-
dos ao capital social e (ii) 86,2% serão destinados à formação de reserva de
capital. O preço de emissão foi fixado após a conclusão do procedimento de
bookbuilding realizado pelos coordenadores da Oferta, nos mesmos termos
já aprovados em reunião do Conselho de Administração da Companhia rea-
lizada em 24 de abril de 2013, conforme rerratificada em 25 de abril de 2013,
com exclusão do direito de preferência, em conformidade com o disposto no
artigo 172, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme al-
terada (“Lei das Sociedades por Ações”) e do Estatuto Social da Companhia;
2. determinar que os titulares das Units do Lote Suplementar, a partir da
data de sua emissão, terão os mesmos direitos conferidos pelo Estatuto So-
cial da Companhia e pela legislação aplicável às ações subjacentes e às
Units existentes, inclusive atribuição de dividendos integrais e outros bene-
fícios que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da data de liqui-
dação das Units do Lote Suplementar; e  3. ato contínuo, verificar a subscri-
ção das 68.981 ações ordinárias e 137.962 ações preferenciais, na forma de
68.981 Units do Lote Suplementar distribuídas no âmbito da Oferta Primá-
ria, e, consequentemente, homologar o novo capital social da Companhia,
que passa a ser de R$852.860.846,18, dividido em 260.545.301 ações de
emissão da Companhia, das quais 135.562.357 são ordinárias e 124.982.944
são preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. 

ALIANSCE (ALSC-NM)

DRI: Henrique Christino Cordeiro Guerra Neto
AAuummeennttoo  ddee  ccaappiittaall  ssoocciiaall  //  EExxeerrccíícciioo  ddee  ooppççõõeess  ddee  ccoommpprraa  ddee  aaççõõeess
● Na RCA de 24/05/2013 foram tomadas as seguintes deliberações: “(...)
Aprovar o aumento do capital social da Companhia, nos limites do capital
autorizado, em função do exercício de 55.861 (cinquenta e cinco mil, oito-
centas e sessenta e uma) opções de compra de ações, em conformidade
com o do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado
pela Assembleia Geral Extraordinária da Aliansce de 12.11.2009 e aditado
na Assembleia Geral Extraordinária da Aliansce de 28.04.2011, pelo preço
total de R$645.379,89 (seiscentos e quarenta e cinco mil, trezentos e seten-
ta e nove reais e oitenta e nove centavos).  (...) Considerando o disposto no
item 5.1 acima, o capital social da Companhia passa a ser de
R$1.366.664.127,60 (um bilhão, trezentos e sessenta e seis milhões, seis-
centos e sessenta e quatro mil, cento e vinte e sete reais e sessenta centa-
vos), dividido em 158.975.920 (cento e cinquenta e oito milhões, novecentas
e setenta e cinco mil, novecentas e vinte) ações ordinárias, todas nominati-
vas, escriturais e sem valor nominal. (...)As ações são emitidas com a ex-
clusão do direito de preferência, nos termos do parágrafo 3º do Art. 171 da
Lei nº 6.404/76. As ações ora emitidas, farão jus a dividendos integrais, em
dinheiro, incluindo juros sobre capital próprio, sobre os lucros declarados
do exercício social em curso, conforme determinado no Item 9 – Pagamen-
to do Preço de Exercício da Opção do Plano de Opção de Compra de Ações
da Companhia, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da Alians-
ce de 12.11.2009 e aditado na Assembleia Geral Extraordinária da Aliansce
de 28.04.2011.”

ALL AMER LAT (ALLL-NM)

DRI: Rodrigo Barros de Moura Campos
IInníícciioo  ddee  ppaaggaammeennttoo  ddee  ddiivviiddeennddooss  //  AAlltteerraaççããoo  ddoo  vvaalloorr  ddooss  ddiivviiddeennddooss  eemm
RR$$//aaççããoo
● Enviou o seguinte Aviso aos Acionistas: “ALL – América Latina Logística
S.A. (“Companhia”) vem, por meio deste, informar que o valor por ação a
ser creditado aos acionistas da Companhia em 14/06/2013 a título de divi-
dendos, conforme divulgado na ata Assembleia Geral Ordinária da Com-
panhia realizada em 17/04/2013, será de R$ 0,082492047. Curitiba, 24 de
maio de 2013.”

ALUPAR (ALUP - N2)

DRI: Marcelo Patrício Fernandes Costa
AAuummeennttoo  ddoo  ccaappiittaall  ssoocciiaall  //  OOppççããoo  ddoo  LLoottee  SSuupplleemmeennttaarr
● Na RCA de 24/05/2013 foram tomadas as seguintes deliberações: (i)
aprovar o aumento do capital social da Companhia, que passará de R$
1.544.001.000,00 para R$ 1.625.227.100,00, representando um aumento,
portanto, de R$ 81.226.100,00, dentro do limite de capital autorizado,
conforme previsto no Estatuto Social da Companhia, mediante a emis-
são de 13.171.800, ações, sendo 4.390.600 ações ordinárias e 8.781.200
ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal,
a serem emitidas com exclusão do direito de preferência dos atuais acio-
nistas da Companhia na sua subscrição, em conformidade com o dis-
posto no artigo 172, inciso I da Lei das Sociedades por Ações, e nos ter-
mos do parágrafo 4º do artigo 8º do Estatuto Social da Companhia, re-
presentadas por 4.390.600 Units, as quais foram objeto da Oferta devido
ao exercício da Opção de Lote Suplementar pelo BTG Pactual, nos ter-
mos do Contrato de Distribuição e conforme previsto no Prospecto. Des-
sa forma, o capital social da Companhia passou a ser de R$
1.625.227.100,00 dividido em 461.243.600 ações ordinárias e 163.658.200
ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal;
(ii) aprovar a fixação do preço de emissão das Units em R$ 18,50 por
Unit, em conformidade com o deliberado em reunião do Conselho de
Administração da Companhia realizada em 23 de abril de 2013. O preço
de emissão das Units foi fixado após a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding (conforme definido neste item abaixo), tendo como parâ-
metro a apuração do resultado do procedimento de coleta de intenções
de investimento conduzido pelos coordenadores da Oferta junto a inves-
tidores institucionais no Brasil e pelos agentes de colocação internacio-
nal da Oferta no exterior, em consonância com os termos do artigo 23,
parágrafo 1º, e o artigo 44 da Instrução CVM 400 (“Procedimento de

Bookbuilding”), o qual reflete o valor pelo qual os investidores institu-
cionais apresentaram suas ordens firmes de subscrição no contexto da
Oferta, sendo, portanto, o critério de preço de mercado justificado, tendo
em vista que tal preço não promoverá diluição injustificada dos demais
acionistas da Companhia; (iii) determinar que as Units deverão ser inte-
gralizadas pelos subscritores qualificados no boletim de subscrição, em
até 3 (três) dias úteis contados a partir desta data, inclusive, ou seja, até
29 de maio de 2013, em moeda corrente nacional; e  (iv) determinar que
os titulares das novas ações ordinárias e preferenciais subjacentes às
Units objeto do aumento de capital, a partir da data de sua emissão, fa-
rão jus aos mesmos direitos conferidos pelo Estatuto Social da Compa-
nhia e pela legislação aplicável às ações existentes, inclusive atribuição
de dividendos e outros benefícios que vierem a ser declarados pela
Companhia. 

BANCO DO BRASIL (BBAS-NM) / BBSEGURIDADE (BBSE-NM)

DRI: Ivan de Souza Monteiro / Leonardo Giuberti Mattedi
BBBB  SSeegguurrooss  PPaarrttiicciippaaççõõeess  SS..AA..  ee  UUnniiããoo  aassssiinnaarraamm  CCoonnttrraattoo  ddee  TTrraannssffeerrêênn--
cciiaa  ddee  AAççõõeess
● Enviaram o seguinte Fato Relevante “O Banco do Brasil S.A. (“Banco do
Brasil”) e a BB Seguridade Participações S.A. (“BB Seguridade”), em con-
formidade com o § 4º do artigo 157, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, com a Instrução CVM n.º 358, de 03 de janeiro de 2002; com as
Resoluções n.º 3/2011 e 3/2013 do Conselho Nacional de Desestatização
(“CND”), respectivamente de 7.4.2011 e 16.1.2013; e em complemento aos
Fatos Relevantes, publicados pelo Banco do Brasil em 15.10.2009 e
26.11.2012, comunicam que: 1. A BB Seguros Participações S.A. (“BB Se-
guros”), subsidiária integral da BB Seguridade, e a União assinaram Con-
trato de Transferência de Ações com o objetivo de transferir 212.421 ações
ordinárias de emissão do IRB-Brasil Resseguros S.A. (“IRB”) detidas pela
União para a BB Seguros, representando 21,24% do capital total do IRB,
ao valor unitário de R$ 2.577,00. O preço estipulado para essa operação
foi de R$ 547.408.917,00. 2. Ademais, nesta data, foi celebrado Acordo de
Acionistas entre a BB Seguros, a União, o Bradesco Auto Re - Companhia
de Seguros S.A., o Itaú Seguros S.A., o Itaú Vida e Previdência S.A. e o
Fundo de Investimento em Participações Caixa Barcelona, no intuito de
formar um bloco de controle para a governança do IRB por meio da re-
gulação da relação entre os sócios, bem como da atuação e do funciona-
mento dos órgãos de administração da companhia. Foram vinculadas ao
Acordo de Acionistas ações representando 20% do total de ONs pela BB
Seguros; 15% do total de ONs pela União; 15% do total de ONs pelo Gru-
po Itaú Seguros; 20% do total de ONs pela Bradesco Seguros; e 3% do to-
tal de ONs pelo FIP Caixa Barcelona. 3. Além da celebração do Acordo de
Acionistas, o processo de reestruturação societária do IRB envolve as se-
guintes etapas: a) conversão das ações preferencias do IRB em ações or-
dinárias (proporção 1:1); b) criação de golden share a ser detida pela
União Federal (com direito a veto em determinadas deliberações), e; c)
aumento do capital social do IRB por seus atuais acionistas, em Assem-
bleia Geral Extraordinária do IRB, com emissão de novas ações, renun-
ciando a União Federal ao seu direito de preferência. Após a conclusão
desse aumento de capital, espera-se que a participação da BB Seguros
no capital do IRB seja diluída para 20,42%. 4. A operação foi aprovada pe-
lo Conselho Administrativo da Defesa Econômica – CADE, sendo que a
eficácia dos atos acima mencionados estará sujeita à aprovação do Tribu-
nal de Contas da União – TCU, e posterior homologação do aumento de
capital pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. 5. Fatos adi-
cionais, julgados relevantes, serão prontamente divulgados ao mercado.
Brasília (DF), 24 de maio de 2013.”

BANCO DO BRASIL (BBAS-NM) 

DRI: Ivan de Souza Monteiro
FFaattoo  RReelleevvaannttee  ––  RReemmuunneerraaççããoo  VVaarriiáávveell  //  AAqquuiissiiççããoo  ddee  aaççõõeess
● A empresa enviou o seguinte fato relevante: Em conformidade com o
§ 4º do Artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e com a
Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, o Banco do Brasil S.A.
informa que a Comissão de Valores Mobiliários-CVM autorizou e, com
isso, iniciará a partir desta data negociação privada de ações de sua pró-
pria emissão, com o intuito de suprir o pagamento de parte da remune-
ração variável dos membros de sua Diretoria Executiva por meio de
ações. Brasília (DF), 27 de maio de 2013.

BRADESCO (BBDC-N1) 

DRI: Luiz Carlos Angelotti
CCoommuunniiccaaddoo
● A empresa enviou o seguinte comunicado: O Banco Bradesco S.A. comu-
nica aos seus acionistas, clientes, colaboradores e ao mercado em geral
que a Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros (Bradesco Auto/RE), em-
presa da Organização Bradesco, em conformidade com as Resoluções nos
3/2011 e 3/2013, do Conselho Nacional de Desestatização, assinou, na data
de hoje, Acordo de Acionistas juntamente com a União Federal, o BB Segu-
ros Participações S.A., o Itaú Seguros S.A., o Itaú Vida e Previdência S.A. e o
Fundo de Investimento em Participações Caixa Barcelona, visando a parti-
cipar do bloco de controle do IRB – Brasil Resseguros S.A.  O IRB está pas-
sando por processo de reestruturação societária, o qual compreende as se-
guintes etapas: (i) a conversão da totalidade de suas ações preferenciais
em ordinárias (na proporção de 1 por 1) e a emissão de uma ação de classe
especial a ser concedida à União Federal, conforme já aprovado em assem-
bleia geral do IRB; (ii) a celebração do Acordo de Acionistas; e (iii) aumento
de capital social do IRB, mediante emissão de novas ações ordinárias, com
renúncia total da União Federal ao exercício de seu direito de preferência
de subscrição do aumento do capital. A eficácia das etapas (i) e (ii) acima
está condicionada à aprovação do aumento de capital em Assembleia Ge-
ral. Atualmente, a Bradesco Auto/RE detém 21,24% do total do capital so-
cial do IRB. Após a conclusão do aumento de capital do IRB, estima-se que
a participação seja de aproximadamente 20,42% do capital social total e
votante, tendo em vista que a Bradesco Auto/RE não exercerá o direito de
preferência de subscrição do aumento do capital. Será vinculado ao Acor-
do de Acionistas 20% do capital social votante detido pela Bradesco Au-
to/RE. A operação foi aprovada pelo Conselho Administrativo da Defesa
Econômica – CADE, mas sua finalização está condicionada à aprovação pe-

lo TCU - Tribunal de Contas da União e posterior homologação do aumen-
to de capital pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. Cidade
de Deus, Osasco, SP, 24 de maio de 2013.

CCX CARVAO (CCXC - NM) 

DRI: Jose Gustavo de Souza Costa
MMaatteerriiaall  aa  ddiissppoossiiççããoo  ((""MMiinnuuttaa  ddoo  EEddiittaall  ddee  OOPPAA""))
● Encontra-se a disposição no site da BM&FBOVESPA (www.bmfboves-
pa.com.br), em Empresas Listadas / Informações Relevantes, a minuta do
Edital de Oferta Publica mediante permuta visando o cancelamento de
registro de companhia aberta da CCX CARVAO.

CEMIG (CMIG – N1) 

DRI: Luiz Fernando Rolla
MMaatteerriiaall  ddee  aapprreesseennttaaççããoo
● O material de apresentação utilizado em reunião com analistas encon-
tra-se à disposição no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
em Empresas Listadas / Informações Relevantes.

CITIGROUP (CTGP – MB)

DR: Marcio Veronese Alves
PPaaggaammeennttoo  ddee  DDiivviiddeennddoo  ((VVaalloorr  ddeeffiinniittiivvoo))
● Enviou o seguinte Comunicado ao Mercado: “DADOS DO PROGRAMA
EMPRESA: Citigroup Inc CODIGO ISIN DO ATIVO OBJETO DO PROGRAMA
DO BDR: US17275R1023 CODIGO ISIN (BRASIL): BRCTGPBDR000 CODIGO
NEGOCIAÇÃO BDR: CTGP11B INICIO DO PROGRAMA: 29-nov-10 PROPOR-
ÇÃO BDR / LASTRO: 1:1 EMISSOR DO BDR: Citibank DTVM S/A RESPONSÁ-
VEL: Marcio Veronese Alves E-MAIL: bdr@citi.com TELEFONE DE CONTA-
TO: +55 (11) 4009 DADOS DO EVENTO TIPO DO EVENTO: Dividendos VALOR
DO EVENTO POR BDR (BRUTO) [USD]: 0,01000 VALOR DO EVENTO POR
BDR (BRUTO) [BRL]: 0,02000 IMPOSTO DE RENDA EUA - 30% [USD]: 0,003
VALOR DO EVENTO POR BDR (LÍQUIDO DE I.R.) [USD]: 0,007 VALOR DO
EVENTO POR BDR (LÍQUIDO DE I.R.) [BRL]: 0,013999 IOF CÂMBIO - 0,38%
[BRL] 5,319734E-05  VALOR DO EVENTO POR BDR (LÍQUIDO DE IOF) [BRL]:
0,01394610266 EE DIVIDENDOS - 5% SOBRE O VALOR LÍQUIDO [BRL]:
0,000697305133 VALOR DO EVENTO POR BDR (LÍQUIDO FINAL) [BRL]:
0,013248797527 DATA DA CONVERSÃO (US$ / R$): 29-abr-13 TAXA DE
CÂMBIO: 1,99990 REFERÊNCIA: TIPO DE TRIBUTAÇÃO: 30% pelo Imposto
de Renda dos EUA DATA DA APROVAÇÃO DO EVENTO: 26-abr-13 DATA EX
(E.U.A. & BRASIL): 02-mai-13 RECORD DATE (E.U.A. & BRASIL): 06-mai-13
FORMA DE PAGAMENTO (A VISTA OU PARCELADO): À Vista NÚMERO DE
PARCELAS: 1 DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO NO EXTERIOR: 24-mai-
13 DATA PREVISTA PARA PAGAMENTO NO BRASIL: 29-mai-13 EFETIVA-
ÇÃO DO PAGAMENTO VALOR ATUALIZADO DO EVENTO 0,013562809729
DATA DA CONVERSÃO (US$ / R$): 24-mai-13 TAXA DE CÂMBIO 2,0473 INI-
CIO DE PAGAMENTO: 29-mai-13 ANÚNCIO OFICIAL DO COMUNICADO
POR MEIO DO LINK ABAIXO: http://www.citigroup.com/ci-
ti/news/2013/130425a.htm” CITIGROUP INC.

ENERSUL (ENER)

DRI: Paulo Roberto Zibetti Jorge
RReellaattóórriioo  ddee  SSuusstteennttaabbiilliiddaaddee
● O relatório de sustentabilidade de 2012 encontra-se à disposição no site
da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas/ In-
formações Relevantes. 

FER HERINGER (FHER-NM) 

DRI: Rodrigo Bortolini Rezende
DDeemmoonnssttrraaççõõeess  FFiinnaanncceeiirraass  eemm  IInnggllêêss  ddee  3311//0033//22001133
● As Demonstrações Financeiras em inglês referentes ao período findo em
31/03/2013 encontram-se à disposição no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas/Informações Relevantes

FII BC FUND (BRCR)

DR.: Mariana Botelho Ramalho Cardoso
RReellaattóórriiooss  MMeennssaaiiss  ddee  AAbbrr//22001133
● Os Relatórios Mensais de Abril de 2013 (em português e em inglês) encon-
tram-se à disposição no site da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br),
em Mercados - Fundos/ETFs - Fundos Imobiliários - FII BC FUND - Comuni-
cados e outros Documentos - Dem. Financeiras e Relatórios.

FII JS REAL (JSRE) 

DR: Marcio Appel 
DDeelliibbeerraaççõõeess  ddee  AAGGOO  //  AApprroovvaaççããoo  ddee  ccoonnttaass
● Na AGO de 24/05/2013 foram tomadas as seguintes deliberações: Foram
aprovadas, pelo cotista presente, as demonstrações contábeis referentes: (i)
à Posição Financeira do FUNDO; (ii) ao Patrimônio Líquido do FUNDO; (iii)
aos Investimentos; (iv) ao Balanço do FUNDO; (v) ao Parecer dos Auditores
Independentes; todas relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro
de 2012.

FII JS RECIM (BJRC)

DR: Márcio Appel
DDeelliibbeerraaççõõeess  ddee  AAGGOO  //  AApprroovvaaççããoo  ddee  ccoonnttaass
● Na AGO de 24/05/2013 foram tomadas as seguintes deliberações: Foram
aprovadas, pelo cotista presente, as demonstrações contábeis referentes: (i)
à Posição Financeira do FUNDO; (ii) ao Patrimônio Líquido do FUNDO; (iii)
aos Investimentos; (iv) ao Balanço do FUNDO; (v) ao Parecer dos Auditores
Independentes; todas relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro
de 2012.

FII JS RENDA (JSIM) 

DR: Marcio Appel 
DDeelliibbeerraaççõõeess  ddee  AAGGOO  //  AApprroovvaaççããoo  ddee  ccoonnttaass
● Na AGO de 24/05/2013 foram tomadas as seguintes deliberações: Foram
aprovadas, pelo cotista presente, as demonstrações contábeis referentes:
(i) à Posição Financeira do FUNDO; (ii) ao Patrimônio Líquido do FUNDO;

(iii) aos Investimentos; (iv) ao Balanço do FUNDO; (v) ao Parecer dos Audi-
tores Independentes; todas relativas ao exercício social findo em 31 de de-
zembro de 2012.

FII MSL 13 (MSLF - MB) 

DR: Andre Luiz de Santos Freitas
AAvviissoo  aaoo  MMeerrccaaddoo
● Enviou o seguinte Aviso ao Mercado: “CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO
CORRETORA DE VALORES S.A., sociedade por ações, com sede na Rua Leo-
poldo Couto de Magalhães Jr., n° 700, 11º andar, Itaim Bibi, CEP: 04542-000,
São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
61.809.182/0001-30, na qualidade de instituição administradora do MSL 13
– FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, inscrito no CNPJ/MF sob o
nº 12.820.365/0001-41, vem, por meio deste, em cumprimento ao disposto
nas Instruções CVM n° 472/08 e 358/02, comunicar que, estão disponíveis
na sede da administradora informações gerenciais sobre ativo do fundo pa-
ra consulta. São Paulo, 24 de maio de 2013”.

FREEPORT (FCXO - MB)

DRI: Marcio Veronese Alves
FFoorrmm  88--KK  --  CCuurrrreenntt  rreeppoorrtt
● O Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade
de depositário e emissor do programa de BDR Nível I não patrocinado da
empresa Freeport-McMoran Copper & Gold Inc, vem por meio do presente
documento comunicar que encontra-se à disposição no link abaixo um no-
vo comunicado utilizando o formato “Form 8-K - Current report.” ht-
tp://www.sec.gov/Archives/edgar/data/831259/000119312513212383/000-
1193125-13-212383-index.htm http://www.sec.gov/Archives/edgar/da-
ta/831259/000083125913000031/0000831259-13-000031-index.htm ht-
tp://www.sec.gov/Archives/edgar/data/831259/000119312513158981/000-
1193125-13-158981-index.htm

GOL (GOLL-N2) 

DRI: Edmar Prado Lopes Neto 
CCoonnvviittee  GGooll  DDaayy
● O convite para o Gol Day encontra-se à disposição no site da BM&FBO-
VESPA (www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas/Informações Re-
levantes.

ITAUUNIBANCO (ITUB-N1)

DRI: Alfredo Egydio Setubal
CCoommuunniiccaaddoo
● 1. Itaú Unibanco Holding S.A. comunica aos seus acionistas e ao mercado
em geral que suas subsidiárias Itaú Seguros S.A. e Itaú Vida e Previdência
S.A. (“Seguradoras Itaú”), no âmbito do processo de desestatização do IRB-
Brasil Resseguros S.A. (“IRB”), assinaram, nesta data, Acordo de Acionistas
do IRB com a União Federal, a BB Seguros Participações S.A. (“BB Seguros”),
a Bradesco Auto Re-Companhia de Seguros e o Fundo de Investimento em
Participações Caixa Barcelona, que terá duração de 20 anos e dispõe sobre
direitos de voto e a nova governança do IRB, que passará a contar com em-
presas privadas em seu bloco de controle.  2. Além da celebração do Acordo
de Acionistas, o processo de desestatização do IRB envolve as seguintes eta-
pas:  (a) conversão das ações preferencias do IRB em ações ordinárias (pro-
porção 1:1);  (b) criação de golden share a ser detida pela União Federal
(com direito a veto em determinadas deliberações); e  (c) aumento do capi-
tal social do IRB por seus atuais acionistas, em Assembleia Geral Extraordi-
nária do IRB, com emissão de novas ações, renunciando a União Federal ao
seu direito de preferência.  3. No aumento do capital social do IRB, as Segu-
radoras Itaú desembolsarão, aproximadamente, R$ 2,3 milhões e, ao final
do processo de desestatização, deterão conjuntamente 15% do capital social
total e votante do IRB. 4. A participação das Seguradoras Itaú na reestrutu-
ração do IRB e sua permanência como acionistas viabilizam o processo de
desestatização e asseguram a continuidade do IRB como referência no mer-
cado ressegurador nacional e sua expansão internacional.  5. A operação foi
aprovada pelo Conselho Administrativo da Defesa Econômica – CADE. 6. A
conclusão da operação, incluindo a eficácia do Acordo de Acionistas, está
sujeita à aprovação do Tribunal de Contas da União – TCU, e posterior ho-
mologação do aumento de capital pela Superintendência de Seguros Priva-
dos - SUSEP. São Paulo, 24 de maio de 2013.

ITAUUNIBANCO (ITUB – N1)

DRI: Alfredo Egydio Setubal
PPrraazzoo  ppaarraa  ttrraannssffeerrêênncciiaa  ddaass  ffrraaççõõeess  ddee  aaççõõeess  rreessuullttaanntteess  ddaa  BBoonniiffiiccaaççããoo
eemm  aaççõõeess
● Enviou o seguinte Aviso aos Acionistas: “Em Assembleia Geral Extraordiná-
ria de 19.04.2013 foi aprovada a bonificação em ações à razão de 10%, me-
diante capitalização de reservas de lucros, homologada pelo Banco Central
do Brasil no dia 06.05.2013.  Com base na posição acionária do final do dia
20.05.2013, as ações oriundas da bonificação foram incluídas na posição dos
acionistas de forma gratuita em 24.05.2013. Em relação às frações de ações
geradas pela bonificação, o Itaú Unibanco Holding S.A. comunica aos seus
acionistas que: 1. Aqueles que desejarem transferir frações de ações oriundas
da bonificação com a finalidade de complementar 1 (uma) nova ação ou
qualquer número inteiro de ações poderão fazê-lo no período de 27.05.2013 a
25.06.2013, conforme disposto no parágrafo terceiro do artigo 169 da Lei n.º
6.404/76. 2. Após esse prazo, as frações remanescentes serão agrupadas em
ações integrais e vendidas em leilão a ser realizado na BM&F BOVESPA S.A.
– Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros, dividindo-se o produto da venda
proporcionalmente entre os titulares das frações. O valor correspondente
será disponibilizado em data a ser estabelecida após a ocorrência do leilão.
São Paulo, 27 de maio de 2013.” 

LOCAMERICA (LCAM-NM) / SABESP (SBSP-NM) / MRV (MRVE – NM) / BHG
(BHGR-NM) / BR BROKERS (BBRK-NM)/ BR PHARMA (BPHA-NM) / LINX
(LINX-NM) / LLX LOG (LLXL-NM) / PDG REALT (PDGR-NM) / B2W DIGITAL
(BTOW-NM)

DRI: Joel Kos (Locamerica)
DRI: Rui de Britto Álvares Affonso (Sabesp)
DRI: Mônica Freitas Guimarães Simão (MRV)
DRI: Ricardo Levy (BHG)
DRI: Silvio Roberto Vieira Almeida (Br Brokers)
DRI: Renato de Vicq Telles da Silva Lobo (Br Pharma)
DRI: Dennis Herszkowicz (Linx)
DRI: Marcus Vinicius Botrel Berto (LLX log)
DRI: Guido Prestes Lemos (PDG Realty)
DRI: Fabio da Silva Abrate (B2W Digital)
DDeemmoonnssttrraaççõõeess  FFiinnaanncceeiirraass  eemm  IInnggllêêss  ddee  3311//0033//22001133  
As Demonstrações Financeiras em inglês referentes ao período findo em
31/03/2013 encontram-se à disposição no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas/Informações Relevantes.
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 28 maio 2013, Seudinheiro, p. B4. 




