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COMUNICADO AO MERCADO 

 

A Litel Participações S.A. (“Companhia”), nos termos da Instrução CVM nº 358/02, 

alterada pelas Instruções CVM nos 369/02 e 449/07, vem informar que:  

 

1) A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (“PREVI”), CNPJ 

33.754.482/0001-24, controladora indireta da Companhia, efetuou, em 6 de janeiro do 

corrente ano, resgate de ativos de seu Fundo Exclusivo - BB RF IV Fundo de 

Investimento de Renda Fixa Longo Prazo (“BB Renda Fixa IV”), CNPJ 00.822.055/0001-

87, sendo que o pagamento foi efetivado com a totalidade das ações ordinárias e 

preferenciais de classe B de emissão da Companhia então detidas pelo BB Renda Fixa IV, 

transferindo a custódia das referidas ações ordinárias e preferenciais de classe B para seu 

outro Fundo Exclusivo - BB Carteira Ativa Fundo de Investimento em Ações (“BB 

Carteira Ativa”), CNPJ 01.578.476/0001-77, que por sua vez, já detinha 78,4% (setenta e 

oito vírgula quatro por cento) das ações ordinárias e 71,57% (setenta e um vírgula 

cinquenta e sete por cento) do total das ações de emissão da Companhia. 

 

2) Ao todo, foram transferidas para a custódia do BB Carteira Ativa: a) 50 

(cinquenta) ações ordinárias de emissão da Companhia, compreendendo uma parcela 

simbólica de seu capital votante e total; b) 19.371.940 (dezenove milhões, trezentos e 

setenta e um mil, novecentos e quarenta) ações preferenciais de classe B, compreendendo 

68,25% (sessenta e oito vírgula vinte e cinco por cento) das ações prefenciais de classe B e 

6,84% (seis vírgula oitenta e quatro por cento) do total das ações de emissão da 

Companhia.  

 

3) Cabe ressaltar que a operação não envolveu negociação de ativos em Bolsa de 

Valores, tendo sido efetivada mediante simples movimentações entre contas de custódia de 

fundos de investimento exclusivos da PREVI. 

 



 

4) Com a conclusão da transferência de custódia em referência, que objetivou 

racionalizar custos e controles internos da PREVI, a participação atualmente detida, 

indireta e diretamente, pela PREVI na Companhia não sofreu qualquer modificação, 

permanecendo igual a 78,4% (setenta e oito vírgula quatro por cento) das ações ordinárias e 

81,15% (oitenta e um vígula quinze por cento) do total das ações de emissão da 

Companhia, das quais 2,74% (dois vírgula setenta e quatro por cento) são detidas de forma 

direta.  

 
Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 2009. 

 
 

Sérgio Ricardo Silva Rosa 
Diretor Presidente e de Relações com Investidores 

 


