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Ofício nº 360/2019/CVM/SEP/GEA-1
Rio de Janeiro, 24 de dezembro de 2019.

Ao Senhor
José Antônio Goulart de Carvalho
Diretor de Relações com Investidores da
Eucatex S.A. Indústria e Comércio
Av Juscelino Kubitschek, 1830 Torre 1 11a, Vila Nova Conceição
São Paulo - SP
CEP: 04543-900
Telefone: (11) 3049-2473
E-mail: ri@eucatex.com.br
c/c: emissores@b3.com.br

Assunto: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia.

Senhor Diretor,

1.

Reportamo-nos à notícia veiculada em 20.12.2019, na mídia Veja
Online, sob o título: “Por que a empresa da família maluf disparou 600% em
três dias de bolsa", em que constam as seguintes afirmações:

Um mistério acometeu os investidores da Bolsa de
Valores de São Paulo nesta semana. Nas últimas três
sessões, entre terça-feira, 17, e a quinta-feira, 19, as
ações da Eucatex, empresa da família do ex-

governador Paulo Maluf (PP-SP) valorizaram 607%,
passando da casa dos 30 reais para mais de 117 reais
por ação. No acumulado do ano, o crescimento
ultrapassa 700%. O volume de negócios envolvendo
os papéis também explodiu: passou de uma média
diária inferior a 1 minhão de reais, para mais de 9
milhões de reais nesta semana
[...]
VEJA apurou com fontes dentro da empresa que a
valorização se deu pela compra de uma fábrica da
Duratex, empresa que produz madeira, louças e
metais sanitários mantida pelo Itaú, em Botucatu, no
interior de São Paulo. A compra da indústria foi
aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa
Econômica, o Cade. De acordo com essas fontes, não
há negociações pela venda da empresa. De acordo
com um alto executivo da companhia, o bom humor
dos acionistas voltou com os bons resultados que a
companhia está conquistando neste último trimestre
de 2019. No acumulado de nove meses, a empresa
teve um faturamento de 1,1 bilhão de reais. No
período, a alta nos lucros da empresa foi de 522,2%%
em relação ao ano anterior, alcançando 56,5 milhões
de reais ? desses, 15,6 milhões de reais entre julho e
setembro.

2.

A respeito, solicitamos manifestação da companhia em relação à
veracidade da notícia, e, em caso aﬁrmativo, explicar os motivos pelos quais
V.S.a entendeu não se tratar de fato relevante, além de comentar outras
informações consideradas importantes sobre o tema.

3.

Tal manifestação deverá ocorrer por meio do Sistema
Empresa.NET, categoria: Comunicado ao Mercado, tipo: Esclarecimentos
sobre questionamentos da CVM/B3, assunto: Notícia Divulgada na Mídia, a
qual deverá incluir a transcrição deste ofício. O atendimento à presente
solicitação de manifestação por meio de Comunicado ao Mercado não exime
a eventual apuração de responsabilidade pela não divulgação tempestiva de
Fato Relevante, nos termos da Instrução CVM nº 358/02.

4.

Alertamos que, de ordem da Superintendência de Relações com
Empresas, no uso de suas atribuições legais e, com fundamento no inciso II,
do art. 9º, da Lei nº 6.385/76, e na Instrução CVM nº 452/07, caberá a
determinação de aplicação de multa cominatória, no valor de R$ 1.000,00
(mil reais), sem prejuízo de outras sanções administrativas, pelo não
cumprimento da exigência formulada neste ofício, enviado exclusivamente
por e-mail, até 26.12.2019, não obstante o disposto no parágrafo único do
art. 6º da Instrução CVM nº 358/02.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Nilza Maria Silva de Oliveira,
Gerente, em 24/12/2019, às 09:22, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0907553 e o código CRC 591567F4.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0907553 and the "Código CRC" 591567F4.

Referência: Processo nº 19957.011547/2019-88

Documento SEI nº 0907553

Eucatex S/A Indústria e Comércio
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 1 - 11º andar
04543-900 - São Paulo/SP - Brasil
Tel.: (011) 3049-2473

www.eucatex.com.br/ri

São Paulo, 26 de dezembro de 2019.

À
CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Gerência de Acompanhamento de Empresas-1 Superintendência de Relações com Empresas

REF.: Ofício nº 360/2019/CVM/SEP/GEA-1 de 24/12/2019

Prezados Senhores

Em atenção ao ofício em apreço, solicitam V.Sas. esclarecimentos sobre a notícia veiculada na mídia
Veja Online, sob o título ”Porque a empresa da família Maluf disparou 600% em três dias de bolsa”,
e, em caso afirmativo, explicar os motivos pelos quais entendeu a Companhia não divulgar um fato
relevante.
Conforme respondido nos ofícios: Ofício B3 1052/2019-SLS de 29/11/2019 e Ofício B3 1113/2019SLS de 16/12/2019, a Companhia desconhece os motivos e as razões que levaram o mercado a
realizar negócios envolvendo as ações ON (EUCA3) e PN (EUCA4), entre os dias 02/12/2019 e
20/12/2019, até mesmo porque o grupo controlador não realizou negociações nesse período.
Em relação à notícia de que a Veja Online apurou com fontes de dentro da empresa que a
valorização ocorreu pela compra de uma fábrica da Duratex, tal fato não pode ser o motivo
ensejador para valorização das ações da Companhia, uma vez que essa negociação foi aprovada
pelo CADE no mês de agosto/2018 e concretizada em outubro/2018, sendo que os mesmos foram
amplamente divulgados na época.
Portanto, além de desconhecermos as razões pelas quais ensejaram às negociações de suas ações
ON e PN, aliado ao fato de que o negócio com a Duratex ocorreu há mais de um ano, não há outros
motivos pelos quais se faça necessária a publicação de fato relevante.
Sendo o que nos apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para maiores
esclarecimentos, se necessários.

Atenciosamente,

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

