
 
 
 

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 SOBRAS DE AÇÕES 
 
A TEKA - Tecelagem Kuehnrich S.A. vem informar a seus acionistas que em 
16.05.2012 encerrou-se o prazo para aquisição de sobras de ações referentes ao 
aumento de capital da Companhia aprovado em Reunião do Conselho de Administração 
realizada em 03.04.2012, conforme os Avisos aos Acionistas publicados em 
03.04.2012. e 9.5.2012. Durante o referido prazo, foram subscritas 506.257 (quinhentas 
e seis mil, duzentas e cinquenta e sete) ações ordinárias e 6.871.873 (seis milhões, 
oitocentas e setenta e um mil, oitocentas e setenta e três) ações preferenciais, ao preço 
de R$1,25 (um real e vinte e cinco centavos) por ação, perfazendo um total de R$ 
9.222.662,50 (nove milhões, duzentos e vinte e dois mil, seiscentos e sessenta e dois 
reais e cinquenta centavos).  
 
Dessa forma, considerando o exercício do direito de preferência e a subscrição de 
ações durante o período de sobras, foi subscrito o total de 4.004.943 (quatro milhões, 
quatro mil e novecentas e quarenta e três) ações ordinárias e 7.956.507 (sete milhões, 
novecentas e cinquenta e seis mil, quinhentas e sete) ações preferenciais, totalizando 
um aumento, portanto, no valor de R$ 14.951.812,50 (quatorze milhões, novecentos e 
cinquenta e um mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), o qual representa 
99,55% do valor máximo previsto para o aumento.  
 
I. Homologação parcial do aumento de capital. Em razão de ter sido atingido o valor 
de subscrição mínima previsto para o aumento, em 30.05.2012 será realizada reunião 
do Conselho de Administração da Companhia para homologar parcialmente o aumento 
de capital no valor das ações efetivamente subscritas e integralizadas, após o período 
de reconsideração abaixo mencionado. 
 
II. Reconsideração da decisão de investimento. Os acionistas que tenham exercido o 
direito preferência poderão rever a sua decisão de investimento até o dia 28.05.2012, 
inclusive. Os acionistas que desejarem fazê-lo deverão manifestar a sua intenção à 
Companhia, informando o número e espécie de ações que foram subscritas e indicando 
o número e espécie de ações que deseja receber. Referidos acionistas deverão 
informar os seguintes dados necessários para eventual crédito: [banco, Agência, Conta 
Corrente, Nome / Denominação do correntista, CPF/CNPJ, endereço, telefone e e-mail]. 
O silêncio do subscritor importará no seu compromisso firme de manter a sua decisão 
de subscrever integralmente o aumento na forma e quantidade por ele declarada no ato 
da subscrição, sem qualquer condição. Os acionistas que tiverem reconsiderado o 
exercício do seu direito de preferência receberão de volta o montante pago pelas ações 



subscritas que foram objeto de retratação, sem juros ou correção monetária 2 (dois) 
dias após o término do prazo de revisão acima mencionado.  
 
Maiores informações poderão ser obtidas por solicitações enviadas ao Departamento de 
Acionistas da Companhia nos telefones +55 11 35293855, +55 11 35293889 ou + 55 47 
33215012, fax +55 47 33215750 ou por e-mail: mz.teka@mz-ir.com ou 
stewers@teka.com.br. 
 
Blumenau, 21 de maio de 2012. 
 
Marcello Stewers 
Diretor de Relações com Investidores. 
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