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COMUNICADO AO MERCADO
A Mundial S/A - Produtos de Consumo (“Mundial” ou “Companhia”) vem a público, Informar,
na forma do Aviso aos Acionistas de 22 de março de 2013, que no último dia 3 de maio de
2013 encerrou-se o prazo para que os acionistas, detentores de ações ordinárias em número
que não sejam múltiplos de 120 (cento e vinte) ou que detinham menos de 120 (cento e
vinte) ações pudessem, a seu livre e exclusivo critério, ajustar suas respectivas posições via
mercado, de modo a formar inteiros.
Desde o dia 06 de maio de 2013, as ações representativas do capital social da Companhia
passaram a ser negociadas exclusivamente grupadas e com cotação unitária.
Dessa forma, e atendidas as exigências referentes a procedimentos especiais, conforme
ICVM 168, de 23 de dezembro de 1991, as ações que não puderam ser atribuídas por inteiro
a cada acionista, serão vendidas em leilão a ser realizado na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa
de Valores, Mercadorias e Futuros, no próximo dia 20 de maio de 2013, dividindo-se o
produto da venda proporcionalmente entre os titulares das frações, nos termos do §3º do Art.
169 da Lei nº 6.404/76, conforme quantidades e condições mencionadas a seguir e sendo
livre a interferência de vendedores e compradores no leilão:
TIPO / AÇÕES
ON

CÓDIGO
MNDL3

QUANTIDADE
3.320

PREÇO
(1)

(1) - PREÇO REFERÊNCIA – Equivalente ao preço de fechamento do papel no
pregão do dia anterior à data de realização do leilão.
O valor a que cada acionista fizer jus será:
i.

para os acionistas que possuírem conta-corrente no Banco Bradesco S.A. ou em
outros bancos e que comunicaram essa condição ao Banco Bradesco S.A., creditado
automaticamente em até cinco dias úteis após a realização do leilão; e

ii.

para os acionistas cujas ações estiverem custodiadas na Central Depositária de
Ativos da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, creditado
diretamente àquela companhia, que se encarregará de repassá-lo através dos
agentes de custódia.

Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos junto ao Departamento de Relações com
Investidores da Companhia, através do telefone +55 (51) 3358-5110, ou do e-mail
acionistas@mundial.com

São Paulo, 14 de maio de 2013.
Michael Lenn Ceitlin
Diretor de Relações com Investidores

