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CNPJ 82.636.986/0001-55     NIRE 42300005649 
 

COMUNICADO AO MERCADO 
 
 

TEKA TECELAGEM KUEHNRICH S/A - EM RECUPERACAO 
JUDICIAL (“Teka” ou “Cia.”), em cumprimento ao disposto na Lei n. 
6.404/76, bem como nas Instruções da Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”), informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que 
recebeu a notificação abaixo reproduzida, subscrita por representante 
legal de dois acionistas, solicitando esclarecimentos a respeito dos 
temas adiante abordados.  
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Em síntese, o expediente acima, questiona: 
 

a) A oferta da empresa BRETTON HOLDING PARTICIPAÇÕES 
LTDA.; 

b) A retomada de imóveis; 
c) Licenciamento do e-commerce; 
d) Dívidas renegociadas na recuperação judicial. 

 
Assim, considerando tal notificação, a Cia., com o intuito de evitar que 
os fatos, eventualmente, sejam deturpados e que possa ocorrer, 
também eventualmente, tentativa especulativa, esclarece aos seus 
acionistas e ao mercado em geral o que segue:  
 
Como consta do processo de recuperação judicial, a empresa Bretton 
compareceu aos autos pleiteando que fosse judicialmente homologada 
“... a transferência do controle acionário da Recuperanda para a 
Peticionante, nos termos do Contrato de Compra e Venda de Ações 
Anexo, por ser essa a melhor e mais efetiva forma de recuperar e 
manter as atividades da Recuperanda, o que, como mencionado, trará 
benefícios principalmente a sua comunidade de credores e funcionários, 
bem como autorizada a pratica dos atos societários necessários para a 
substituição dos membros do Conselho de Administração e Diretoria da 
Recuperanda  por aqueles descritos na apresentação anexa, de forma 
que a Peticionante possa exercer, de fato e direito, o controle da 
Recuperanda, visto ser esta condição “sine qua non” para a 
disponibilização das linhas de crédito mencionadas na presente.”  
 
O valor da oferta importava em R$ 180.000.000,00.  
  
Referida empresa, em sua manifestação, também mencionou a 
possiblidade da disponibilização, através de terceiros, de linha de crédito 
de 25 milhões de reais, a qual poderia ser ampliada para 50 milhões de 
reais. 
 
Desta feita, tendo em vista que a própria proponente tratou sua oferta 
judicialmente, assim também o fez a Cia., apresentado sua posição 
quando instada pelo Judiciário. 
 
Não houve omissão ou ocultação, mesmo porque os atos processuais, 
em regra, são públicos. 
 
Todavia, era necessário respeitar o rito escolhido pela proponente. 
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Em resposta a oferta, a Cia. se posicionou contrariamente a mesma, 
expondo ao r. Juízo da Recuperação, em resumo, que a suposta linha 
de crédito não se daria por capital próprio da proponente e sim de 
terceiros, sendo que a Cia., com custo financeiro reduzido, já dispõe das 
linhas necessárias e que a implantação como sugerida impactaria em 
retrocesso e aumento de custo.  
 
Destacou ainda ao Juízo, e isto sem questionar a autoridade deste, que 
a oferta foi efetuada ao controlador das acionistas e dirigente 
judicialmente afastado, com adimplemento ao mesmo, quando as ações 
que dispõe, em nome destas empresas, pertencem aos ativos que 
compõe a RJ e não a ele.  
 
Neste sentido, restou ainda ponderado que o adimplemento ao dirigente 
afastado sequer é possível, isto em razão das ações de recuperação de 
créditos existentes contra o mesmo e por conta do cumprimento de 
sentença movido contra as empresas acionistas.  
 
Questionou-se igualmente o montante ofertado, pois significativamente 
discrepante da cotação da época. 
 
Ao apreciar o pleito da Bretton, seguindo a posição do Ministério Público 
e da Sra. Administradora Judicial, o Judiciário não acolheu aquele e, em 
ato contínuo, dita empresa pleiteou fossem desconsideradas suas 
manifestações.  
 
Quanto ao alegado licenciamento do e-commerce, é esclarecido que foi 
firmado contrato de fornecimento de produtos e cessão de uso da marca 
para que, mediante prévia aquisição, os produtos fossem 
comercializados via e-commerce a pessoas físicas, sendo que a cessão 
da marca foi somente para divulgação dos produtos que seriam 
comercializados. Tal contrato já se encontra encerrado.  
 
No que se refere a retomada de imóveis e a dívidas renegociadas na 
recuperação judicial, informa a Cia. que nenhuma retomada ocorreu e 
que, salvo os negócios em que utilizada a cláusula de aceleração 
prevista no plano, não houve a renegociação de dívidas.  
 
Noutro norte, tem-se que o atual formato e composição do Conselho 
foram definidos pelo Judiciário, de modo que eventual alteração 
somente é possível com prévia e expressa autorização judicial.   
 



6 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

Inobstante já existirem canais de comunicação eficientes, a Cia. informa 
que, criará mais um canal eletrônico, inserido no seu site e tal canal será 
informado em novo comunicado. 
 
Por fim, no que tange a possíveis oscilações atípicas na cotação, no 
volume negociado e na quantidade de transações realizadas com suas 
ações, a Cia. esclarece que não tem conhecimento de qualquer fato ou 
informação relevante não pública que possa justificar eventuais 
oscilações. 
 
Derradeiramente, tendo em vista o questionamento, via contato 
telefônico, de alguns acionistas quanto a filial que era mantida na cidade 
de Indaial/SC, informa que esta, conforme Comunicado publicado em 
abril de 2019, teve suas atividades encerradas, com a transferência da 
produção para unidade de Blumenau/SC.  
 
A Cia. reforça seu compromisso de manter os acionistas e o mercado 
em geral informados, obedecendo à sucessão dos fatos relacionados e 
a correspondente relevância da informação. 
 
Blumenau, 14 de julho de 2022.  
 
Fabiane Paula Esvicero 
Teka Tecelagem Kuehnrich S/A – Em Recuperação Judicial  
 
 
 
 
 


