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COMUNICADO AO MERCADO
TEKA - Tecelagem Kuehnrich S/A, mantendo o mercado informado acerca dos fatos
relacionados a Companhia, esclarece que em 15 de agosto último , apresentou o 2º ITR
de 2013, sendo transcrito abaixo os comentários da Administração:

“” Em 26 de Outubro de 2012, perante a Comarca de Blumenau, Estado de Santa
Catarina, a TEKA-Tecelagem Kuehnrich S/A ajuizou açã
ção
ção
çã denominada “Recuperaçã
çã
Judicial””, nos termos da Lei nºº 11.101/05. No dia 08 de Novembro de 2012, foi
deferido o processamento. Em 11 de Janeiro de 2013, dentro do prazo legal, foi
apresentado o Plano de Recuperaçã
ção
çã Judicial. Em 25 de junho de 2013, foi realizada
a Assembleia Geral de Credores e foi suspensa pelo prazo de 60 dias por maioria
dos Credores presentes. A suspensã
ão se deve a necessidade de ajustes pontuais
no Plano de Recuperaçã
ção
çã Judicial originalmente apresentado. Esses ajustes
buscarã
ão atender aos interesses de todos os Credores em suas respectivas
classes. A continuaçã
ção
çã da Assembleia foi marcada para o dia 27 de agosto de 2013.
Como destaque, consideramos o fato de que as atividades operacionais, apesar de
reduzida se comparada com sua capacidade de produçã
ção,
çã em nenhum momento
cessou desde que o programa de recuperaçã
ção
çã foi iniciado. As atividades
administrativas estã
ão normais. A obrigatoriedade de envio de informaçõ
ções
fiscais,
çõ
ão atendidas nos prazos.
societá
árias e outras sã
O foco atual da Administraçã
ção
ão e aprovaçã
ção
ção,
çã é a discussã
çã do Plano de Recuperaçã
çã
ção
alé
ém da continuidade do processo de reestruturaçã
çã da Companhia visando
substancial melhora nos nú
úmeros.

A Administraçã
ção
ção
çã tem plena convicçã
çã da

aprovaçã
ção
çã do Plano por todas as Classes de Credores.
Assim, as perspectivas a partir do 2ºº Semestre de 2013 sã
ão promissoras, pois
reestabeleceremos o volume mensal de vendas atendendo todo o portfó
ólio e mix de
ção
óvel (Sales) propiciará
á a
produtos. A possíível operaçã
çã de venda de um imó
ção
ção
á o
recuperaçã
çã e normalizaçã
çã do processo operacional e assim estabelecerá
equilííbrio econô
ômico financeiro da Companhia.

A Administraçã
ção
égia reposicionar operaçõ
ções
çã tem como principal estraté
çõ ao longo da
cadeia de valor, melhorando as margens operacionais via a gestã
ão de Unidades de
Negó
ócio, visando a reduçã
ção
çã de custos e despesas, focando Marcas, produtos e
novos canais de venda.””
””

A Companhia manterá, durante todo o processo, sua estrutura de relacionamento com o
mercado. Todas as informações e fatos pertinentes à Companhia e ao processo judicial
são divulgados, em atenção à respectiva legislação.

Blumenau, 20 de agosto de 2013

Marcello Stewers
Diretor de Relações com Investidores

