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FATO RELEVANTE 

 
TEKA – Tecelagem Kuehnrich S/A (“TEKA” ou “Companhia”), cujas ações são 
negociadas na BM&FBOVESPA sob os símbolos TEKA3 e TEKA4, dando 
continuidade ao Fato Relevante publicado em 10 de novembro de 2011 informa que, 
nesta data, a EKIKA Empreendimentos e Participações S/A (“Ekika”), sociedade 
afiliada ao GEM Global Yield Fund Limited, confirmou o recebimento de uma solicitação 
de subscrição enviada pela Companhia nos termos da Linha de Subscrição de Ações 
(Share Subscription Facility). Como resultado, a expectativa da Companhia é que seu 
Conselho de Administração aprove até 04 de abril de 2012 um aumento de capital 
para subscrição privada no valor aproximado de até R$ 11.800.000,00 (onze milhões e 
oitocentos mil reais), montante esse que poderá ser ajustado para mais ou para 
menos nos termos da Linha de Subscrição de Ações (“Aumento de Capital”). 
 
As acionistas Monte Claro Participações e Serviços S.A. (“Monte Claro”) e Cell 
Participações e Administração LTDA. (“Cell”) cederão para a Ekika seus respectivos 
direitos de preferência para subscrição das ações preferenciais a serem emitidas em 
decorrência do Aumento de Capital. A acionista Monte Claro, por sua vez, exercerá seu 
direito de preferência para subscrição das ações ordinárias a serem emitidas. 
 
Os recursos captados com o Aumento de Capital serão destinados ao reforço de capital 
de giro e readequação da estrutura de capital da Companhia. O preço de emissão por 
ação será fixado pelo Conselho de Administração de acordo com os termos do §1° do 
artigo 170 da Lei n° 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), com um deságio de 10,5% 
vis-à-vis a média simples da cotação das ações preferenciais de emissão da Companhia 
no fechamento dos pregões a serem realizados na BM&FBovespa entre 08 de março de 
2012 e 28 de março de 2012, por ser esse o critério de avaliação que a administração da 
Companhia entendeu ser o mais razoável, devendo ser desconsiderados para o cálculo de 
tal valor os dias em que (i) a cotação das ações preferenciais no fechamento do pregão for 
inferior a R$ 1,00 (um real); (ii) as ações da Companhia não forem negociadas na 
BM&FBOVESPA; ou (iii) for verificado qualquer evento que afete adversamente e de 
forma relevante a Companhia, seus negócios ou a cotação de suas ações. A Companhia 
manterá o mercado e seus acionistas informados sobre os eventos subsequentes 
relacionados ao Aumento de Capital pretendido. 
 
Informações Adicionais. Esclarecimentos adicionais sobre as operações 
mencionadas neste Fato Relevante poderão ser obtidos com o 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, 07 de março de 2012. 
 

Marcello Stewers 
Diretor de Relações com Investidores 
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