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TARPON INVESTIMENTOS S.A. 
 
 

COMUNICADO AO MERCADO 
 
 
A Tarpon Investimentos S.A. (“Companhia”)  (BM&FBOVESPA: TRPN3) comunica 
aos seus acionistas e ao público em geral que o seu Conselho de Administração 
aprovou, nesta data, reorganização societária interna pela qual as atividades de 
administração de recursos de terceiros da Companhia passarão a ser exercidas por meio 
de uma nova subsidiária integral denominada Tarpon Gestora de Recursos S.A. 
(“Tarpon Gestora”).  
 
O objetivo de tal reorganização é concentrar as atividades de administração de carteira 
de valores mobiliários em uma única entidade, conciliando as exigências regulatórias 
das diversas jurisdições em que operam a Companhia e suas subsidiárias, incluindo a 
TISA NY Inc., subsidiária integral da Companhia nos Estados Unidos da América. 
 
A reorganização não terá impacto sobre os negócios da Companhia ou de suas 
subsidiárias e não afetará os acionistas da Companhia. Não haverá quaisquer alterações 
no registro da Companhia na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como 
companhia aberta e na negociação de suas ações no Novo Mercado da 
BM&FBOVESPA, tampouco qualquer alteração na administração da Companhia. 
 
A reorganização será efetivada por meio da transferência para a Tarpon Gestora de 
determinados ativos de titularidade da Companhia associados às atividades de 
administração de recursos de terceiros (“Transferência”). A consumação da 
Transferência está sujeita à condição suspensiva de que a Tarpon Gestora obtenha da 
CVM autorização para o exercício da atividade de administração de carteira de valores 
mobiliários. Tal autorização foi requisitada junto à CVM nesta mesma data. 
 
Com a consumação da Transferência, (i) a totalidade dos fundos, carteiras e veículos de 
investimento atualmente sob gestão da Companhia passarão a ser geridos pela Tarpon 
Gestora; e (ii) a Companhia deixará de desempenhar diretamente a atividade de 
administração de carteira de valores mobiliários, passando a atuar exclusivamente como 
sociedade de participações (holding). 
 
A Companhia comunicará seus acionistas e o público em geral tão logo a Transferência 
seja concluída.  
 
 

São Paulo, 31 de maio de 2012. 
 

Rafael Sonder 
Diretor de Relações com Investidores 


