3031/2014-SAE
06 de novembro de 2014
EUCATEX S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Sr. José Antônio Goulart de Carvalho
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
Prezados Senhores,
Solicitamos esclarecimentos, até 07/11/2014, bem como outras informações consideradas importantes, sobre
o teor da notícia veiculada no jornal Valor Econômico, edição de 06/11/2014, sob o título “Eucatex busca
repetir este ano faturamento de 2013”.
Lembramos que o Formulário de Referência (item 11 – Projeções) deve ser atualizado em até 7 (sete) dias
úteis contados da alteração ou divulgação de novas projeções ou estimativas (inciso IX do §3º e inciso V do
§4º do art. 24 da Instrução CVM nº 480/09), sem prejuízo da divulgação de Fato Relevante, na forma do art.
3º da Instrução CVM nº 358/02.
Além disso, lembramos que, caso projeções e estimativas sejam divulgadas, o emissor deve, trimestralmente,
no campo apropriado do formulário de informações trimestrais – ITR e no formulário de demonstrações
financeiras padronizadas – DFP, confrontar as projeções divulgadas no formulário de referência e os
resultados efetivamente obtidos no trimestre, indicando as razões para eventuais diferenças (§4º do art. 20 da
Instrução CVM nº 480/09).
Esta solicitação se insere no âmbito do Convênio de Cooperação, firmado pela CVM e BM&FBOVESPA em
13/12/2011, e o seu não atendimento poderá sujeitar essa companhia à eventual aplicação de multa
cominatória pela Superintendência de Relações com Empresas – SEP da CVM, respeitado o disposto na
Instrução CVM nº 452/07.
Atenciosamente,

Nelson Barroso Ortega
Superintendência de Acompanhamento de Empresas
c.c. CVM - Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira - Superintendente de Relações com Empresas
Sr. Waldir de Jesus Nobre - Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários

Esclarecemos que a resposta dessa empresa deve ser enviada exclusivamente por meio do Sistema IPE, selecionando-se
a Categoria: Comunicado ao Mercado, o Tipo: Esclarecimentos sobre consultas CVM/BM&FBOVESPA e o Assunto:
Negociações atípicas de valores mobiliários, o que resultará na transmissão simultânea do arquivo para a
BM&FBOVESPA e CVM.
Para um melhor entendimento do mercado, no arquivo a ser enviado deve ser transcrita a consulta acima formulada antes
da resposta dessa empresa.

São Paulo, 06 de Novembro de 2014.

À
BM&FBOVESPA S/A – BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS
Nelson Barroso Ortega – Superintendência de Acompanhamento de Empresas
Rua XV de Novembro, 275
NESTA
REF.: Ofício 3431/2014-SAE de 06/11/2014

Prezado Senhor

Esclarecemos que a matéria veiculada no Jornal Valor Econômico do dia 06/11/14, “Eucatex busca
repetir esse ano faturamento de 2013”, foi feita pela jornalista Chiara Quintão, sendo certo que o
Diretor Vice-Presidente Executivo e de Relações com Investidores desta empresa, respondeu
apenas há uma indagação da jornalista, no sentido de que “os volumes comercializados a
expectativa é que o quarto trimestre mantenha o nível semelhante ao dos três últimos do ano
passado”, portanto, não se trata de divulgação de novas projeções ou estimativas, que para tanto
careceria de um estudo específico e atualização do formulário de referência.
No entanto, destacamos que esta Companhia não tem por hábito divulgar projeções ou
estimativas, de modo a dar ensejo a realizar ajustes no formulário de referência.
Sendo assim, o que ocorreu nessa matéria jornalista foi que o Diretor Vice-Presidente Executivo e
de Relações com Investidores, apenas deu uma opinião pessoal, baseado na atual conjuntura do
país, já que de acordo com as recentes matérias jornalísticas veiculadas, o nível de crescimento
das indústrias para este fim de ano e o próximo ano não são animadoras.
Observa-se que a matéria veiculada é reprodução do relatório de administração, objeto das
demonstrações financeiras relativas ao terceiro trimestre de 2014.
Diante do exposto, entende a Eucatex não ter infringido o inciso IX, do §3º e inciso V, do §4º do
art. 24 da Instrução CVM nº 480/09.
Sendo o que nos apresenta para o momento, esperamos ter prestado os devidos esclarecimentos.

Atenciosamente,

EUCATEX S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
José Antonio Goulart de Carvalho
Diretor Vice-Presidente Executivo e de Relações com Investidores

