Mundial S.A. – Produtos de Consumo
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ 88.610.191/0001-54
COMUNICADO AO MERCADO
Mundial S/A - Produtos de Consumo (BM&FBOVESPA: MNDL3 e MNDL4), em
atendimento ao disposto no §4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada e
na Instrução CVM nº 358/02, vem informar aos seus acionistas, ao mercado em geral
e demais interessados que, em 14/11/2012, foi homologado pela Justiça Federal (1ª
Vara de Execuções Fiscais de Porto Alegre); a alienação judicial do imóvel não
operacional da companhia, sito à Rua Sinimbu n. 1670 na cidade de Caxias do Sul,
RS, nos termos requeridos pela Companhia perante a Procuradoria da Fazenda
Nacional (PGFN).
O valor da transação, R$ 21,8 milhões (vinte e um milhões e oitocentos mil reais), será
depositado, no dia 04 de dezembro de 2012 pelo adquirente, junto ao juizo da 1ª Vara
de Execuções Fiscais da Justiça Federal de Porto Alegre.
A imissão na posse do imóvel pelo adquirente ocorrerá na data de 20 de novembro de
2012, com as ressalvas especificadas da responsabilidade que já será desde esta
data assumida pelo adquirente no que tange a segurança, conservação, seguro e etc.
O valor da venda será integralmente revertido ao programa de amortização acelerada
da dívida fiscal, conforme já divulgado ao mercado.
A apropriação dos recursos para a empresa Mundial S/A Produtos de Consumo, bem
como o impacto econômico sobre a Companhia, será objeto de trabalho conjunto com
a PGFN, visto que os valores auferidos com a venda serão imputados a diversos
processos judiciais no âmbito da Justiça Federal. Tão logo a referida imputação de
valores esteja concluída, a Companhia informará os respectivos efeitos econômicos
nas suas demonstrações financeiras.
A Companhia informa, outrossim, que as demais iniciativas relacionadas ao programa
de amortização de sua dívida fiscal continuam em andamento e tão logo estejam
concluídas suas repercussões econômicas serão devidamente informadas ao
mercado.
São Paulo, 14 de novembro de 2012.
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