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Fato Relevante
Cia. Iguaçu de Café Solúvel, companhia aberta, com sede na cidade de Cornélio
Procópio, Estado do Paraná, na Rodovia BR 369 (Rodovia Mello Peixoto) - km 88,
inscrita no CNPJ sob o nº. 76.255.926/0001-90 (a "Companhia"), na forma do que
dispõe a legislação vigente, conforme anunciado no fato relevante publicado no dia
15/05/2012, vem informar que o ITR referente ao primeiro trimestre do corrente ano de
2012 foi entregue à CVM, mesmo ainda não tendo sido concluídas as investigações
sobre as transações fora dos padrões usuais praticados pela controlada Exportadora e
Importadora Marubeni Colorado Ltda. (“Colorado”). As perdas conhecidas foram
ajustadas no referido trimestre com impactos retroativos ao exercício de 2011, cujos
detalhamentos estão demonstrados nos formulários de ITR do 1º trimestre de 2012. A
administração da Companhia entende ser pertinente divulgar as informações até então
de conhecimento da Companhia e não tem expectativas de que outros ajustes
significativos associados com essas transações sejam identificados futuramente.
Todavia, a auditoria independente Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S.
(“Ernst & Young Terco”), que auditou o exercício de 2011, em razão dos ajustes ora
realizados, bem como pela não finalização das investigações, requereu a retirada do seu
relatório de auditoria sobre as demonstrações financeiras de 2011, emitido em
15/03/2012, até que seja emitido um novo abrangendo os referidos ajustes. Com efeito,
o Conselho Fiscal, em reunião realizada em 11/07/2012, solicitou que o seu parecer
emitido, embasado no mencionado relatório da Ernst & Young Terco, também seja
desconsiderado. A Companhia vem analisando a influência dessas operações fora dos
padrões usuais na sua controlada e tem mantido entendimentos com sua acionista
controladora, com o fim de buscar solução adequada que permita a necessária
continuidade estável dos negócios das sociedades.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados sobre o assunto aqui
tratado.
Cornélio Procópio, 13 de julho de 2012.

Mário Ataru Abe
Diretor de Relações com Investidores

