27 de setembro de 2016
3072/2016-SAE
Wetzel S.A.
Sra. Márcia Hermann
Diretora de Relações com Investidores
Ref.: Movimentação atípica de Ações
Prezada Senhora,
Tendo em vista as últimas oscilações registradas com as ações de emissão dessa empresa, o número de
negócios e quantidade negociada, conforme abaixo, vimos solicitar que seja informado, até 28/09/2016, se há
algum fato, do conhecimento de V.S.a. que possa justifica-los. A resposta dessa empresa, sem prejuízo ao
disposto no parágrafo único do art. 6º da Instrução CVM nº 358/02, deve ser enviada por meio do módulo 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 para a BM&FBOVESPA e CVM.
Ressaltamos a obrigação disposta no parágrafo único do art. 4º da Instrução CVM nº 358/02, de inquirir os
administradores e acionistas controladores da companhia, com o objetivo de averiguar se estes teriam
conhecimento de informações que deveriam ser divulgadas ao mercado.

Data

Abertura

29/01/2016
9,70
26/09/2016
10,00
27/09/2016*
12,50
* Atualizado até ás 14h11.

Mínimo
9,70
10,00
12,50

Ações ON
Preços (R$ por ação)
Máximo Médio Último
9,70
10,00
19,52

9,70
10,00
15,88

9,70
10,00
19,52

Oscil.
%
-3,00
3,09
95,20

Nº
neg.
1
2
3

Quantidade

Volume

100
200
300

970,00
2.000,00
4.764,00

No arquivo a ser enviado deve ser transcrito o teor da consulta acima formulada antes da resposta dessa
empresa.
Alertamos que esta solicitação se insere no âmbito do Convênio de Cooperação, firmado pela CVM e
BM&FBOVESPA em 13/12/2011, e que 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,
Ana Lucia da Costa Pereira
Superintendência de Acompanhamento de Empresas – Em exercício
c.c.:

CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira – Superintendência de Relações com Empresas
Sr. Francisco José Bastos Santos – Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários

WETZEL S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF n° 84.683.671/0001-94
COMUNICADO AO MERCADO

A Wetzel S.A – Em Recuperação Judicial, em atendimento ao Ofício BM&FBOVESPA
3072/2016-SAE de 27/09/2016, cujo teor encontra-se transcrito acima, vem informar aos
seus investidores e ao público em geral que desconhece qualquer fato que possa ter
ocasionado a oscilação acentuada no número de negócios e na quantidade de ações
ordinárias de sua emissão (MWET3) negociadas nos dias 26 e 27 de setembro do ano
corrente.

Esclarece ainda, que as transações havidas também ocorreram sem prévio conhecimento de
nossa administração e sem nenhuma influência da empresa.

A WETZEL está, como sempre esteve, comprometida com a austeridade e a transparência na
sua relação com o mercado e assegura aos investidores que eventual identificação de
qualquer situação atípica relacionada ao caso será prontamente comunicada ao mercado.

Joinville, 28 de setembro de 2016.

MÁRCIA HERMANN
Diretora de Relações com Investidores

