Mundial S/A - Produtos de Consumo
Companhia Aberta
CNPJ: 88.610.191/0001-54
COMUNICADO AO MERCADO
Mundial S/A - Produtos de Consumo (“Companhia”) vem comunicar aos acionistas e ao
mercado em geral, em seguimento aos comunicados ao mercado de 10 de maio, 20 de junho,
26 de junho, 10 de julho de 2012, e 31 de julho de 2012, que nesta data a Companhia
recebeu da BM&FBOVESPA novo pedido de complementação e detalhamento de
informações, documentos e esclarecimentos adicionais aos que já foram prestados e que
basicamente abordam os seguintes pontos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cotejamento de alguns processos judiciais, trabalhistas, tributários e administrativos
com intuito de esclarecer eventual discrepância de dados;
Esclarecimentos adicionais sobre alguns débitos específicos vinculados à
parcelamentos dos débitos fiscais da Companhia;
Esclarecimentos adicionais e tratativas sobre a realização do mútuo com a Hercules
S/A;
Questionamento sobre a volatilidade do preço das ações da Companhia;
Complementação das informações prestadas sobre o programa de capitalização da
Companhia, em especial com o fundo YA Global, bem como uma avaliação qualitativa
do possível impacto desta transação sobre o preço das ações;
Solicitação de aprimoramento do item 4.1. do Formulário de Referencia;
Aprimoramento das informações relativas a alguns dos eventos societários da
Companhia;
Detalhamento adicional do item 18.2 do Formulário de Referencia;
Solicitação de informações sobre a implantação do sistema “ERP Oracle EBS” bem
como cronograma detalhado das medidas em implementação pata mitigar atrasos na
publicação de informações societárias no futuro.

A Companhia informa que seus administradores estão trabalhando para atender a solicitação
da BM&FBOVESPA até o próximo dia 1o. de outubro de 2012 (prazo estipulado pela própria
BM&FBOVESPA) e esclarece ainda que todas as informações e esclarecimentos adicionais
que forem prestados, e que nos termos da Instrução CVM 480/09 impliquem a alteração de
documentos anteriormente enviados, serão objeto de divulgação pelo sistema IPE ou
Empresas.Net de maneira a atender o disposto na referida instrução, conforme o caso.
São Paulo, 31 de agosto de 2012.
Michael Lenn Ceitlin
Diretor Superintendente e RI

