
 

 

 
 

 
Mundial S.A. - Produtos de Consumo 

Companhia Aberta 
CNPJ: 88.610.191/0001-54 

 
 

COMUNICADO AO MERCADO – Aumento de Participação 
 
 
Mundial S.A. Produtos de Consumo (BM&FBOVESPA: MNDL3 e MNDL4), 

em atendimento ao disposto no artigo 12 da instrução CVM 358/2002, 

conforme alterada, informa que recebeu nesta data, 

correspondência enviada por Hammers do Brasil Administração e 

Participações Ltda. referentes à aquisição de 7.500.000 ações 

preferenciais (BM&FBOVESPA: MNDL4) correspondentes à 5,49% das 

ações preferenciais emitidas por esta Companhia.  Anexo a este 

comunicado segue correspondência supra mencionada. 

São Paulo,  16 de dezembro de 2011. 

Michael Lenn Ceitlin 
Diretor de Relações com Investidores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
Abaixo transcrevemos a correspondência recebida do acionista: 
 

 
Porto Alegre, 16 de dezembro de 2011 

 
Mundial S/A Produtos de Consumo 
At.: Diretoria de Relação com Investidores 
 
Ref.: aquisição de ações de emissão da Mundial S/A Produtos de Consumo 
 
Prezados Senhores: 
 
Hammers do Brasil Administração e Participações Ltda., em atendimento ao 
artigo 12 da instrução CVM 358/2002, conforme alterada pelas instruções CVM 
369/2002  e 449/2007, comunica que adquiriu 7.500.000 ações Preferenciais 
(Bovespa: MNDL4) de emissão dessa Companhia, correspondentes à 5,49 % das 
ações preferenciais emitidas pela Companhia. Em cumprimento ao disposto na 
instrução CVM 358/2002, conforme alterada posteriormente tem ainda a informar o 
seguinte: 
 
i. Hammers do Brasil Administração e Participações Ltda., inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 02.584.812/0001-57, com sede na Rua Florencio Ygartua, 
131, conjunto 206, Porto Alegre-RS; 

ii. Que a referida aquisição objetiva investimento e não tem por objetivo alterar 
a composição do controle acionário ou a estrutura administrativa da 
Companhia 

iii. Que passa a deter de forma consolidada 53.000.000 ações, correspondendo à 
18,63% do capital social da Companhia, sendo 7.500.000 Preferenciais e 
45.500.000 Ordinárias, correspondendo respectivamente a 5.49%  e 30,77% 
das ações emitidas de cada espécie; 

iv. Não detém, direta ou indiretamente, quaisquer debêntures conversíveis em 
ações de emissão dessa Companhia; e 

v. Não ter firmado qualquer acordo ou contrato regulando o exercício do direito 
de voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão dessa 
Companhia. 

 
Cordialmente, 
Hammers do Brasil Administração e Participações Ltda. 
Paulo Cesar Pozo de Mattos 
Diretor 
 
 


