
FATO RELEVANTE 

 

 

TARPON INVESTIMENTOS S.A. 

 

 

 

TIG HOLDING LTD. 

 

7 de março de 2010 - Tarpon Investimentos S.A. (“TISA”) e TIG Holding Ltd. (“TIG”), nos termos 

do disposto no artigo 3º da Instrução n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, da Comissão de Valores 

Mobiliários, vêm a público informar que a TIG, TISA e Alberta Investment Management 

Corporation, em nome de determinados fundos de pensão, fundações e fundos soberanos da 

Província de Alberta, Canadá (“Alberta”), celebraram uma parceria, de acordo com os 

seguintes principais termos e condições: 

 

1. Alberta ancorará um novo fundo de co-investimento que será gerido 

discricionariamente pela TISA, e que investirá, em conjunto com outros fundos de 

investimento e carteiras administradas sob gestão da TISA, em determinadas oportunidades 

específicas na bolsa e em private equity (“Special Opportunities Fund”). 

 

2. O compromisso inicial de investimento de Alberta ao Special Opportunities Fund será 

no montante de US$ 250,0 milhões. O compromisso inicial de investimento da TIG será no 

montante de US$ 25,0 milhões, de modo que o novo fundo será lançado com compromissos 

no valor total de US$ 275,0 milhões. O fundo poderá receber aportes de até US$1,0 bilhão. 

 

3. A TISA terá até dois anos para investir os recursos de cada parcela comprometida pelos 

investidores. O prazo de investimento será de três anos, renováveis por períodos adicionais de 

um ano. 

 

4. Alberta, TIG e os acionistas controladores da TIG celebraram um acordo de acionistas 

pelo prazo de quatro anos, por meio do qual Alberta terá o direito de indicar um membro ao 

conselho de administração da TIG. 

 

5. Adicionalmente, se Alberta adquirir mais de 15% do capital social da TIG, as seguintes 

disposições passarão a vigorar: 

 

a. Alberta, na qualidade de acionista da TIG, terá direito de veto em 

determinadas matérias; 

 

b. A transferência de ações da TIG pelos acionistas controladores da TIG e por 

Alberta estará sujeitas a determinadas restrições; e 

 

c. As ações Classe A e Classe B da TIG serão convertidas em ações ordinárias, nos 

termos do estatuto social da TIG, de modo que a TIG terá somente uma classe 

de ações. 



 

_____________________________________________________________________________ 

Sobre a AIMCO: 

 

Alberta Investment Management Corporation (AIMCo) é um dos maiores gestores de fundos 

institucionais do Canadá. AIMCo faz a gestão de US$ 69,0 bilhões para fundos de pensão, 

fundações e fundos soberanos. A Província de Alberta, Canadá, é a única acionista da AIMCo. 

_____________________________________________________________________________ 
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