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COMUNICADO AO MERCADO
ALTERAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA RELEVANTE

A GPCPar – GPC Participações S.A. (BM&FBovespa: GPCP3), nos termos do artigo 12 da
Instrução CVM 358, de 3 de janeiro de 2002, informa ao mercado e a seus acionistas que
recebeu comunicação em 24 de julho de 2013 da Sky Investiments Ltda. com o seguinte teor:
"Em cumprimento ao que estabelece o arigo 12, caput e parágrafo 4º da Instrução CVM nº 358,
datada de 3 de janeiro de 2002, a SKY INVESTIMENTS LTDA., sociedade inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 11.044.486/0001-86, representada na forma de seu Contrato Social, vem,
através desta, informar que, em 18 de julho de 2013, atingiu o percentual de 5% de
participação no capital total da GPC Participações S.A. (“Companhia”), mediante aquisição de
17.942.485 ações ordinárias.
Ainda de acordo com o artigo 12, parágrafo 6º da Instrução CVM nº 358, solicita ao Diretor de
Relações com Investidores as providências necessárias para a imediata transmissão das
informações contidas neste documento tanto para a CVM como para a BOVESPA.
Esclarece a comunicante que: (a) a aquisição não visa adquirir o controle da Companhia ou
alterar sua estrutura administrativa, (b) não é titular de debêntures conversíveis emitidas pela
Companhia, e (c) não faz parte de qualquer acordo ou contrato que tenham por objeto o direito
de voto ou a compra e venda de valores mobiliários emitidos pela Companhia.”

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2013.

Emilio Salgado Filho
Diretor Vice-Presidente Corporativo e de
Relações com Investidores
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Sobre a GPC Participações
A GPC Participações S.A. (BM&FBovespa: GPCP3) é uma holding e suas investidas atuam
nos segmentos Químico e Petroquímico, de Tubos de Aço e de Energia Renovável. A GPCPar
é líder nacional na produção e comercialização de metanol e um dos maiores produtores de
resinas termofixas para a indústria da madeira, além de destacar-se na produção de tubos de
aço para os mercado de infraestrutura, construção civil e óleo e gás. Para conhecer mais sobre
a Companhia e o perfil dos seus investimentos, visite o seu website.

