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COMUNICADO AO MERCADO 
 
 

TEKA TECELAGEM KUEHNRICH S/A - EM RECUPERACAO JUDIC IAL  (“Teka” ou 
“Companhia”), em cumprimento ao disposto na Lei n. 6.404/76, bem como nas Instruções da 
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), comunica aos seus acionistas e ao mercado em 
geral que, considerando a posição tomada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 
06 de junho de 2019 pelas acionistas MONTE CLARO PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S/A, 
CELL PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA. e RMMF PARTICIPAÇÕES LTDA., as 
quais possuem como controlador o Sr. FREDERICO KUEHNRICH NETO, Diretor Presidente 
da “Teka” afastado por ordem judicial, reputa que são necessários os seguintes 
esclarecimentos:  

Onde cita na Ata da referida AGE o EBITDA, foi apresentada a informação “Resultado antes 
do resultado financeiro e dos tributos” das demonstrações financeiras individuais, sendo que 
referente ao ano de 2016 o valor correto é R$ 6.468 e não R$ 6.648. 
 
Ao mencionar a geração de caixa, na verdade foi calculada a variação entre os anos do 
“Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos”. Todavia, ao expor o biênio de 2017 e 
2018 comete equívoco somando o resultado dos dois anos, portanto onde se lê (R$ 32.518) o 
correto é (R$ 8.832), sendo a diferença entre o resultado de 2017 (R$ 11.843) para o de 2018 
(R$ 20.675). 
 
Cabe ressaltar que a Companhia não concorda com a análise apresentada, inclusive destaca 
que nas despesas/receitas operacionais são considerados valores que não afetam 
diretamente o resultado da atividade, entre eles provisões e créditos tributários. 
 
Em relação as despesas com vendas houve redução entre 2018 e 2017, sendo em 2018 (R$ 
21.129) e em 2017 (R$ 23.454), mesmo com o acréscimo da receita de vendas que gera 
aumento das despesas variáveis. Da mesma forma houve redução das despesas gerais e 
administrativas onde em 2018 foi de (R$ 11.159) e em 2017 (R$ 12.766). 
 
Nas despesas financeiras correntes obteve-se redução mensal na ordem de R$ 1,0 MM em 
decorrência de renegociação de taxas nas antecipações dos recebíveis, redução da 
inadimplência devido a análise de crédito mais consistente e consequente qualidade de 
liquidez dos recebíveis. 
 
Por fim, importa ainda informar que a posição adotada pelas acionistas foram encaminhadas 
ao Judiciário (Juízo da 2ª Vara Cível de Blumenau - processo número 0023674-
23.2012.8.24.0008) para apreciação e deliberação. 
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