CIA. IGUAÇU DE CAFÉ SOLÚVEL
Companhia Aberta
CVM nº 00333-6
CNPJ nº 76.255.926/0001-90 NIRE nº 41300045488
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 ("Companhia"), na forma do que dispõe a
legislação vigente, dando continuidade aos avisos de fato relevante publicados em 13 de
março, 27 de março, 15 de maio, 14 de julho e 09 de novembro de 2012, vem informar
que:
(i)
as investigações das irregularidades identificadas envolvendo a controlada
Exportadora e Importadora Marubeni Colorado Ltda. (“EIMC”) foram concluídas após
profundo estudo por empresa independente e especializada, a Kroll Advisory Solutions;
(ii)
de acordo com as conclusões da investigação, não foram apurados perdas
ou outros efeitos econômicos ou contábeis adicionais aos já refletidos nas demonstrações
financeiras consolidadas da Companhia de 2011 (republicadas em 31 de outubro de
2012) e de 2012 (divulgadas nesta data), ambas com parecer sem ressalvas dos auditores
independentes;
(iii) em consequência das irregularidades identificadas, a EIMC apurou
prejuízo total na ordem de R$ 324 milhões, sendo que R$ 252 milhões estão refletidos
nas demonstrações financeiras do exercício de 2011 e R$ 72 milhões nas de 2012.
Esclarece-se que o prejuízo de 2012 refere-se à liquidação de operações anteriormente
contratadas; e
(iv)
tendo em vista as conclusões apontadas na investigação, a administração
da Companhia aproveita ainda para informar que:
(a)
aqueles colaboradores da EIMC tidos como mentores ou
diretamente responsáveis pelas irregularidades foram há muito desligados ou afastados de
seus cargos;
(b)
já existem litígios em curso contra terceiros envolvidos em tais
irregularidades;
(c)
está, juntamente com seus assessores jurídicos, avaliando eventuais
medidas legais cabíveis em face dos envolvidos em tais irregularidades; e
(d)
por precaução adicional, já está revisando e implementando ajustes
às políticas e controles internos de processos de gestão, da própria Companhia e suas
controladas, de forma a evitar a repetição de acontecimentos similares.
A administração da Companhia agradece a compreensão e o apoio dos Senhores
Acionistas durante essa fase difícil e complexa do último ano e reitera, por fim, que está
imbuída de tomar todas as providências cabíveis para responsabilizar os envolvidos bem
como evitar quaisquer novos acontecimentos semelhantes.
Cornélio Procópio, 19 de março de 2013.
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