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"), vem, em cumprimento ao disposto
no §4°, do artigo 157, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), e da Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 358, de 3 de janeiro de
2002, conforme alterada, comunicar aos seus acionistas e ao mercado
que em 10 de setembro de 2014 foi completada com êxito a Oferta
Pública de Cancelamento de Registro de Companhia Aberta (“Oferta”).
Por meio da Oferta, a MBC EUROPE LIMITED, subsidiária integral da
MARUBENI CORPORATION (“Ofertante”), adquiriu 1.159.080 ações
ordinárias, 4.052.616 ações preferenciais Classe A e 4.817.862 ações
preferenciais Classe B de emissão da Companhia, por meio do leilão que
foi realizado em 10 de setembro de 2014 na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa
de Valores Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”), pelo preço unitário
de R$8,34 (oito reais e trinta e quatro centavos) por ação, totalizando
R$83.646.513,72.
O número de ações adquiridas de emissão da Companhia pela Ofertante
no leilão da Oferta superou o percentual mínimo necessário para o
cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia perante a
CVM estabelecido na Instrução CVM n° 361, de 5 de março de 2002,
satisfazendo, portanto, todas as condições necessárias ao seu
cancelamento de registro.
Como resultado do leilão da Oferta, restaram em circulação menos de
5% do capital social da Companhia, de forma que a Companhia pretende
convocar oportunamente assembleia geral extraordinária para aprovação
do resgate compulsório das ações em circulação remanescentes, nos
termos do artigo 4º da Lei das Sociedades por Ações.
A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados
sobre os próximos eventos.

Cornélio Procópio, 11 de setembro de 2014.
Edivaldo Barrancos
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