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FATO RELEVANTE 
 

M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos SA (a “Companhia”) comunica ao 

mercado que, em reunião realizada nesta data, seu Conselho de Administração aprovou, 

de acordo com o Artigo 30 da Lei n.º 6.404/76, com a Instrução CVM nº 10, de 

14.02.1980, com a Instrução CVM n.º 358, de 03.01.2002, e respectivas alterações 

posteriores, a aquisição, pela Companhia, de ações ordinárias de sua emissão, em 

conformidade com seu Estatuto Social, sem redução do capital social, para manutenção 

em tesouraria e posterior alienação em bolsa de valores ou mediante alienação privada 

no âmbito do Plano de Opções de Compra de Ações aprovado pela AGE de 04/12/2006.  

 

Em cumprimento ao disposto no art. 8º da Instrução CVM n.º 10/80, especifica-se que: 

 

(i) O objetivo da aquisição é compor a quantidade residual necessária para satisfação 

dos avisos de exercício das opções de compra conferidas pelo Plano de Opções de 

Compra de Ações da Companhia. 

 

(ii) Poderão ser adquiridas, a critério da Diretoria, até 12.623 (doze mil, seiscentas e 

vinte e três) ações ordinárias da Companhia, que correspondem a 0,0305% das ações em 

circulação, que somam nessa data 41.349.999 (quarenta e um milhões, trezentas e 

quarenta e nove mil, novecentas e noventa e nove) ações ordinárias, conforme definição 

dada pelo artigo 5º da Instrução CVM nº 10/80. 

 

(iii) O prazo máximo para a aquisição de ações decorrentes da autorização concedida é 

de 180 (cento e oitenta) dias a contar da presente data. 

 

(iv) As ações deverão ser adquiridas em Bolsa de Valores pelo preço de mercado e os 

recursos serão oriundos da conta de reserva de lucros para plano de investimentos. 

 

(v) As operações deverão ser intermediadas pela Geração Futuro Corretora de Valores 

S/A, com filial na Av. Paulista nº 287, 11º andar, São Paulo - SP. 

 

A Companhia também comunica ao mercado que foram celebrados aditivos aos 

contratos FDI/PROVIN nº 44-0070 e nº 33-0321, ambos no âmbito do Fundo de 

Desenvolvimento Industrial do Estado do Ceará (FDI), mediante os quais foi alterado o 

prazo de vencimento para Nov/2024, bem como ao Contrato AGN/PROADI 2004/017, 

no âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio 

Grande do Norte (PROADI), mediante o qual foi alterado o prazo de vencimento para 

fev./2024. 

 

 

Eusébio-CE, 21 de janeiro de 2011. 

 

 



 
 

Geraldo Luciano Mattos Júnior 

Vice-Presidente de Investimentos e Controladoria 

Diretor de Relações com o Mercado 

 


