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COMUNICADO AO MERCADO

A TEKA encontra-se em recuperação judicial, processo público e de livre acesso a
todos os direta ou indiretamente interessados, nele sendo registradas todas as
movimentações legais.
E, sendo uma Companhia anônima de capital aberto, obedecendo à legislação, todas as
informações que lhe são concernentes estão registradas no site da CVM e no site oficial
da Companhia, canal de informação e em total respeito a seus acionistas, clientes,
fornecedores e trabalhadores.
É importante ainda registrar que são encaminhados à Administradora Judicial os
relatórios mensais demonstrativos de sua atividade, que são encaminhados ao Juiz e,
posteriormente, à CVM, nesta ordem.
No tocante às atividades da Companhia, recentes medidas sugeridas pela
Administradora Judicial, dentre estas indicação de um Controller e substituição dos
Conselheiros eleitos em Assembleia de Acionistas por outros por ela indicados, tiveram
o condão de quebrar a rotina das operações que, se eram complexas em razão da
recuperação judicial, sofreram uma quase paralisação considerando que várias
atividades estão sendo obstruídas pelos indicados.
É preciso que se registre que durante todo o processo de recuperação judicial vinham
ocorrendo melhorias gradativas nos números na empresa, o que foi interrompido pela
intervenção abrupta, com a consequente quebra de confiança de fornecedores e
parceiros financeiros, principalmente e que teve, como consequência imediata, o
retrocesso ao ponto de partida quando da recuperação judicial, com queda nas vendas,
afastamento de clientes, compromissos não honrados, dentre outras.
Mas, é importante que se registre que a Diretoria Executiva da Teka vem envidando
todos os seus esforços para superar este momento para que a Companhia retome sua
condição de uma das maiores produtoras têxteis do Brasil, no contexto de seus 91 anos
de tradição e respeito ao acionista, fornecedores, clientes e trabalhadores.
Por derradeiro, informo que as ações TEKA não serão negociadas no pregão, mas
diretamente na tesouraria a partir de 25/09/2017.
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