RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 67.010.660/0001-24
NIRE 35.300.335.210
FATO RELEVANTE
A administração da Rodobens Negócios Imobiliários S.A. (“Companhia”), em atendimento
ao disposto na Instrução CVM nº 358/02, conforme alterada, vem a público informar que,
em Reunião do seu Conselho de Administração, realizada em 02.05.2011, foi aprovado,
dentre outras matérias:
1.
A implementação de uma ou mais operações de alienação a terceiros, em caráter
definitivo, de participação detida pela Companhia em Sociedades de Propósito Específico
(SPEs) com fins exclusivamente imobiliários, que possuem como ativos preponderantes
unidades em estoque e contas a receber, e cujos empreendimentos imobiliários já estão
concluídos, em um motante de até R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais). Destes,
a Companhia já possui comprometidos com investidores em duas operações com liquidação
prevista para o mês de Maio de 2011, o montante total equivalente a R$ 180.000.000,00
(cento e oitenta milhões de reais). As operações visam a monetização de ativos correntes e
operacionais e a utilização dos recursos para redução de endividamento e capitalização da
Companhia. A estrutura das operações tem como estratégia a melhor eficiência na alocação
de capital, como também preservação das margens operacionais da Companhia.
2.
O programa de aquisição de ações de emissão da Companhia para manutenção em
tesouraria e posterior alienação ou cancelamento, nos termos do Artigo 20, alínea “o”, do
Estatuto Social da Companhia, da Instrução CVM nº 10/80, conforme alterada e Artigo 30
da Lei nº 6.404/76, nas seguintes condições:
(a)
Objetivo da Companhia na Operação: Maximização de valor para os
acionistas, tendo em vista o valor de cotação das ações da Companhia na Bolsa
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, podendo o Conselho de
Administração deliberar oportunamente que as opções de compra de ações da Companhia
serão lastreadas em ações mantidas em tesouraria, nos termos da regulamentação vigente.
(b)
Quantidade de Ações a Serem Adquiridas: Até 2.261.985 (dois milhões,
duzentas e sessenta e uma mil, novecentas e oitenta e cinco) ações ordinárias nominativas.
(c)
Quantidade de Ações em Circulação: 22.619.857 (vinte e dois milhões,
seiscentas e dezenove mil, oitocentas e cinqüenta e sete) ações ordinárias nominativas,
conforme definição do artigo 5º da Instrução CVM nº 10/80. Assim, o número máximo de
ações a serem adquiridas, representam 10% das ações de emissão da Companhia em
circulação no mercado, estando, portanto, dentro do limite máximo fixado pela Instrução
CVM nº 10/80.

(d)
Prazo para a Realização das Aquisições: a partir de 15 de maio de 2011
até 15 de novembro de 2011.
(e)

Instituições Financeiras que Atuarão como Intermediária:

BTG PACTUAL CTVM S.A.
Av Brigadeiro Faria Lima, 3.729
10° andar - parte – São Paulo / SP - 4538905
FATOR S.A. CV
Rua Doutor Renato Paes de Barros, 1.017
11° E 12° andares – São Paulo / SP - 4530001
ITAÚ CV S/A
Av Brigadeiro Faria Lima, 3400
10° andar – São Paulo / SP - 4538132
SANTANDER CCVM S/A
Av Presidente Juscelino Kubitschek, 2041, 2235
Parte - 24º andar – São Paulo / SP – 4543011
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A
Av das Américas, 3434
Bloco 7, 2º andar, salas 201 À 208 – Rio de Janeiro / RJ - 22631003

São José do Rio Preto, 02 de maio de 2011.

Luciano Francisco de Oliveira Gagliardi
Diretor de Relações com Investidores

