
 
 

 AVISO AOS ACIONISTAS 
TEKA - TECELAGEM KUEHNRICH S.A. 

Companhia aberta 
CNPJ/MF n. 82.636.986/0001-55  

NIRE 42.3.0000564-9 
 

ENCERRAMENTO DO PRAZO DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES 
 

A TEKA - Tecelagem Kuehnrich S.A. vem informar a seus acionistas que em 4.5.2012 
encerrou-se o prazo para subscrição, pelos acionistas, das ações no aumento de capital da 
Companhia aprovado nos limites do capital autorizado em deliberação tomada na Reunião do 
Conselho de Administração da Companhia realizada em 3.4.2012, conforme o Aviso aos 
Acionistas publicado em 3.4.2012. Foram subscritas 3.498.686 (três milhões, quatrocentas e 
noventa e oito mil, seiscentas e oitenta e seis) ações ordinárias e 1.084.634 (um milhão, 
oitenta e quatro mil, seiscentas e trinta e quatro) ações preferenciais, ao preço de emissão de 
R$ 1,25 (um real e vinte e cinco centavos) por ação, de modo que o valor efetivamente 
subscrito foi de R$ 5.729.150,00 (cinco milhões, setecentos e vinte e nove mil, cento e 
cinquenta reais). Verificou-se assim que restaram não subscritas 506.328 (quinhentas e seis 
mil, trezentas e vinte e oito) ações ordinárias e 6.925.393 (seis milhões, novecentas e vinte e 
cinco mil, trezentas e noventa e três) ações preferenciais (“Sobras”) das 4.005.014 (quatro 
milhões, cinco mil, catorze) ações ordinárias e 8.010.027 (oito milhões, dez mil, vinte e sete) 
ações preferenciais que correspondem ao montante original do aumento máximo de capital 
da Companhia.  
 

I. Subscrição das Sobras. Dessa forma, aqueles acionistas que fizeram pedido firme de 

aquisição de sobras de ações deverão subscrevê-las à proporção de 0,144719474 para 

ações ordinárias e 6,385004526 para ações preferenciais, por cada ação subscrita durante 

período que se encerrou em 4.5.2012, devendo integralizá-las a partir de 10.5.2012 e até o 

dia 16.5.2012, inclusive, ao mesmo preço de subscrição de R$ 1,25 (um real e vinte e cinco 

centavos) por ação e em moeda corrente nacional à vista e/ou mediante a capitalização de 

créditos detidos contra a Companhia.  

 

II. Procedimento para a Subscrição das Sobras. Para a subscrição das Sobras a que 
fizerem jus, conforme opção indicada no seu boletim de subscrição, os acionistas detentores 
de ações de emissão da Companhia depositadas no Banco Bradesco deverão dirigir-se a 
qualquer agência do Banco Bradesco, efetuando o pagamento do preço correspondente. O 
atendimento será feito durante o expediente bancário, a partir de 10.5.2012 até 16.5.2012, às 
16 horas. Os acionistas titulares de ações custodiadas na Central Depositária de Ativos 
deverão exercer os respectivos direitos por meio de seus agentes de custódia e de acordo 
com as regras estipuladas pela própria Central Depositária de Ativos, a partir de 10.5.2012 
até 16.5.2012. Caso não haja subscrição da totalidade das Sobras até o dia 16.5.2012, a 
Companhia poderá promover um novo rateio de eventuais sobras ou homologar parcialmente 
o aumento de capital, assegurando o direito de reconsideração da decisão de investimento, 
uma vez que o montante subscrito já atingiu o valor da subscrição mínima, fixado pelo 
Conselho de Administração da Companhia em R$ 2.013.730,00 (dois milhões, treze mil, 
setecentos e trinta reais) equivalente a 536.995 (quinhentas e trinta e seis mil, novecentas e 
noventa e cinco) ações ordinárias e 1.073.989 (um milhão, setenta e três mil, novecentas e 
oitenta e nove) ações preferenciais. 
 

Maiores informações sobre as condições para subscrição e integralização das sobras 

poderão ser obtidas por solicitações enviadas ao Departamento de Acionistas da 
Companhia nos telefones +55 11 35293855, +55 1135293889 ou +55 47 33215012, fax 
+55 47 33215750 ou por e-mail: mz.teka@mz-ir.com ou stewers@teka.com.br. 
 
Blumenau, 9 de maio de 2012. 
 
Marcello Stewers 
Diretor de Relações com Investidores. 
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