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Companhia Aberta
FATO RELEVANTE
A Companhia Docas de Imbituba (CDI) vem, em cumprimento ao que dispõe o art. 157,
§4º da Lei nº 6.404/76, e na forma regulada pela Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, e posteriores alterações, informar
que:
Em Assembléia Geral Extraordinária ocorrida no dia 11 do mês de março de 2011, foi
ratificada a aquisição, pela CDI, de 100% (cem por cento) das ações de emissão da
sociedade Zimba Operadora Portuária e Logística S.A. (“Zimba”) junto à CBP –
Companhia Brasileira de Portos S/A (“CBP”), pelo preço certo e irreajustável de
R$162.194.459,00 (cento e sessenta e dois milhões, cento e noventa e quatro mil,
quatrocentos e cinqüenta e nove reais), cujo pagamento foi feito da seguinte maneira:
(a) R$2.194.459,00 (dois milhões, cento e noventa e quatro mil, quatrocentos e
cinqüenta e nove reais) em dinheiro, por meio de compensação de valor antecipado
anteriormente, pela Companhia, aos acionistas de Zimba, vendedores das ações cuja
aquisição foi ora aprovada e (b) R$160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de reais)
através da capitalização do crédito desse valor que detinha a CBP em face da CDI, com
a emissão de 96.969.696 (noventa e seis milhões novecentos e sessenta e nove mil
seiscentos e noventa e seis) ações ordinárias, ao preço de emissão de R$ 1,65 (um real e
sessenta e cinco centavos) por ação, fixado com base no critério de cotação de mercado
dessa espécie de ação.
Após o final do prazo para o exercício do direito de preferência dos acionistas que
tinham essa condição antes da formalizaão da aquisição, e subscrição, pela CBP,
daquelas que não foram subscritas pelos acionistas, a quantidade de Ações da empresa
CBP - Companhia Brasileira de Portos S/A na CDI passou a ser de 96.736.929 (noventa
e seis milhões setecentos e trinta e seis mil novecentos e vinte nove) ações ordinárias,
que representam 61,63% do capital social da empresa e representam [...]% das ações
com direito a voto, tornando-a, assim, a controladora da Companhia Docas de Imbituba
S/A.
Em atenção ao preconizado no artigo 10º da Instrução CVM de número 358 seguem
abaixo informações da nova controladora.
CBP - COMPANHIA BRASILEIRA DE PORTOS S/A, inscrita no CNPJ sob o
número 08.329.746/0001-55, com sede Rua Jeronimo da Veiga, nº 45, sala 102, Itaim
Bibi, São Paulo/SP, CEP 04536-000, tendo como seus diretores: (a) DIRETOR
PRESIDENTE: NEIMAR JOSÉ VIOLA, brasileiro, solteiro, economista, portador
da Cédula de identidade RG nº 23.631.366-6, inscrito no CPF/MF sob o nº
182.685.268-90, residente e domiciliado na Rua Paulino Martins, 76, apto 201 – Vila
Nova, Imbituba/SC, CEP 88780-000, e (b) DIRETOR GERAL: MAURÍCIO DA
SILVA LACERDA, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG
nº 25.347.541-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 262.099.838.71, residente e domiciliado

na rua da Fonte, 05, na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, CEP:
09843-260.
A CBP - Companhia Brasileira de Portos é uma empresa que atua na área de logística
nacional, com maior atenção para o setor de portos.
O objetivo da aquisição foi aumentar e otimizar sua participação no setor portuário
através da sinergia entre os ativos das duas companhias e, com isso, ampliar o escopo de
seus negócios.
A CBP – Companhia Brasileira de Portos não tem interesse em promover, no prazo de 1
ano, o cancelamento do Registro de Companhia Aberta da CDI e nem tem a intenção de
promover qualquer reestruturação societária na Companhia.
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