TEKA – TECELAGEM KUEHNRICH S.A. - “em Recuperação Judicial”

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas,
Apresentamos a seguir, a proposta da administração acerca das matérias constantes da
ordem do dia a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no dia 29 de
abril de 2013 , às 16:00 horas, na Sede Social, na rua Paulo Kuehnrich, n. 68, Bairro Itoupava
Norte, na cidade de Blumenau (SC), em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.
1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras, bem como o relatório dos auditores independentes referentes ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 2012.
Propomos que sejam aprovadas a Demonstrações Financeiras referente ao exercício
social de 31 de dezembro de 2012, conforme disponibilizadas aos senhores acionistas em
28 de março de 2013 e aprovadas pelo Conselho de Administração em 1 9 de março de
2013.
Em cumprimento

ao disposto no art. 9º, III, da Instrução da Comissão de Valores

Imobiliários nº 481, de 17 de dezembro de 2009, nossos comentários sobre a situação ira
da Companhia poderão ser encontradas n a sede social da Companhia, em seu site
www.teka.com.br, e nos sites da BM&F Bovespa

S.A www.bmfbovespa.com.br e da

Comissão de Valores Mobiliários www.cvm.gov.br.

a) Relatório da Administração
Entregue através do Formulário de Demonstrações Financeiras – DFP em 28/03/2013.
Publicado nos jornais: Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, Valor Econômico e
Jornal de Santa Catarina no dia 03 de abril de 2013.
b) Relatório dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal.
Entregue através do Formulário de Demonstrações Financeiras – DFP em 28/03/2013.
Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina em 03 de abril de 2013.
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c) Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP
Entregue através do sistema Empresas Net – DFP em 02/04/2013.
Publicado no site www.teka.com.br em 02/04/2013.
d) Comentário dos Administradores
Publicado em 28 de março junto as demais publicações e transcrito abaixo:
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Em 26 de outubro de 2012, perante a Comarca de Blumenau, Estado de Santa Catarina, a TEKA - Tecelagem
Kuehnrich S/A ajuizou ação denominada "Recuperação Judicial", nos termos da Lei n. 11.101/05. No dia 08 de
novembro de 2012, foi deferido o processamento. Em 14 de janeiro de 2013, dentro do prazo legal, foi
apresentado o Plano de Recuperação Judicial.
A ação visa, fundamentalmente, à proteção dos seus ativos, manutenção da atividade econômica e seu valor de
mercado.
Dentre os motivos da crise que norteia a Companhia estão principalmente: (i) a redução do faturamento em
função da concorrência externa; (ii) a dificuldade de adaptação do custo fixo à nova realidade mercadológica; (iii) a
corrosão do capital próprio em decorrência do acúmulo de resultados econômicos negativos e consequente
aumento do endividamento e redução da capacidade de pagamento; (iv) a dificuldade de acesso a fontes de
financiamentos a taxas normais de mercado; (v) a alta do preço do algodão e (vi) a crise do setor têxtil.
Antes do ajuizamento da medida, a Companhia envidou esforços expressivos na adequação de suas estruturas de
custos fixos e variáveis, a fim de adequá-los às suas condições econômico-financeiras. Isto não foi o suficiente
para impedir a severa redução no faturamento, mas contribuiu para a melhoria do índice de margem bruta em
relação ao ano anterior. Dentre as mais relevantes, destacamos o fechamento da Unidade Fabril situada em
Itapira (SP); Redução do quadro de colaboradores nas áreas industrial, comercial e administrativo; automação e
melhoria no fluxo de produção com investimentos na ordem de R$ 3,7 MM; Inovação tecnológica na área de TI
com investimentos superiores a R$ 1 MM; reestruturação de todo o portfólio com redução do mix, otimizando a
rentabilidade e redução dos estoques.
Para 2013, a estratégia da Companhia é reposicionar operações ao longo da cadeia de valor, melhorando as
margens operacionais e com a operação Sales Back iniciar a otimização da estrutura de capital. A Administração irá
enfatizar a gestão por Unidade de Negócio, visando otimizar custos e despesas, focando marcas, produtos e
novos canais de venda. Estamos estruturados para atender, mensalmente, um volume de produção e venda de
cerca de 1.000 ton. Todo incremento de vendas acima disto será através da importação de produtos,
principalmente asiáticos. Outro fator estratégico será o realinhamento do perfil da dívida líquida, com redução de
valores, alargamento do prazo de amortização e negociações com taxas financeiras mais baixas.
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PRINCIPAIS INDICADORES

31/12/2012

31/12/2011

(%)
2012 - 2011

RECEITA BRUTA CONSOLIDADA

232,2

325,8

-28,7%

MERCADO INTERNO

217,2

303,2

-28,4%

MERCADO EXTERNO

15,0

22,6

-33,5%

CPV

140,5

228,6

-38,5%

LUCRO BRUTO CONSOLIDADO

45,7

36,2

26,3%

EBITDA

2,7

(23,6)

111,3%

PRODUÇÃO (mil tons)

7,6

11,2

-32,0%

101,7

(194,6)

152,2%

R$ MM

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITA BRUTA (R$ MM)
A Receita Bruta em 2012 apontou uma queda de 28,7% em relação ao mesmo período de 2011, totalizando R$ 232,2
MM.
O faturamento no Mercado Interno ficou em R$ 217,2 MM, apresentando um decréscimo de 28,4% no comparativo com
2011. O valor do Mercado Interno representou 93,5% do faturamento total da Empresa.
O faturamento no Mercado Externo decaiu em 33,5% em relação a 2011 representando R$ 15,0 MM.
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
Nosso CPV foi de R$ 140,5 MM em 2012, 38,5% abaixo de 2011 (R$ 228,6 MM).
A margem do CPV pela Receita Líquida saiu de 86,3% em 2011 para 75,5% em 2012.
LUCRO BRUTO
O Lucro Bruto de R$ 45,7 MM, foi 26,3% maior em comparação ao mesmo período de 2011. Em 2011 o valor foi de R$
36,2 MM. A margem do Lucro Bruto pela Receita Líquida partiu de 13,7% em 2011 para 24,5% no ano de 2012.
EBITDA
O EBITDA (Lucro Operacional antes das Despesas Financeiras, Impostos, Depreciação e Amortização) foi de R$ 2,7 MM em
2012, que, comparado ao mesmo período de 2011, apresenta um acréscimo de 111,3% (R$ -23,6 MM para R$ 2,7 MM). A
margem EBITDA pela receita líquida foi de 1,4% em 2012.
PRODUÇÃO (mil toneladas)
A produção de tecidos lisos e felpudos em relação a 2011, apresentou uma queda de 32,0% (11,2 mil toneladas para 7,6
mil toneladas).
RESULTADO DO EXERCÍCIO
Apresentamos Lucro de R$ 101,7 MM no ano de 2012 contra um prejuízo de R$ 194,6 MM em 2011.
O resultado positivo é decorrente do registro de R$ 414,6 MM de ganhos fiscais com decisão de trânsito em julgado.

2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2012.
a) Proposta da destinação do lucro líquido do exercício.
Destinação de 5% para Reserva Legal;
Saldo remanescente, Redução da Conta de Prejuízos Acumulados.

3. Fixar o limite de valor da remuneração global anual dos administradores da
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Companhia.
O Conselho de Administração da TEKA S.A irá submeter, para exame e deliberação na
Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 29 de abril de 2013, a
proposta de limite da remuneração mensal / anual dos administradores da Companhia,
no valor de R$ 559.673,37 mês

/ R$ 6.716.080,44 ano ( em 2012 R$ 522.381,93 / R$

6.268.583,16 ).

4. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal.
O Conselho de Administração da TEKA S.A irá submeter, para exame e deliberação na
Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 29 de abril de 2013, os
seguintes nomes para a composição do Conselho Fiscal da Companhia:
Dárcio Fischer
Michele Viviane Loos Medeiros
Ubirajara dos Santos Vieira
Experiência Profissional dos indicados:
DÁRCIO FISCHER: nos últimos 7 anos exerceu os seguintes cargos; Assessor Contábil para as empresas do
Grupo Cell Participações e Administração Ltda; atualmente atua como empresário na Prestação de Serviços
no ramo Metal Mecânico.
MICHELLE VIVIANE LOOS MEDEIROS: nos últimos 7 anos exerceu os seguintes cargos; Gerente Financeiro
na empresa do Grupo Cell Participações e Administração Ltda e Administradora da Buro Haus
Processamento de Dados Ltda.
UBIRAJARA DOS SANTOS VIEIRA: Bancário aposentado, tendo atuado nos últimos anos como consultor de
empresas.
Blumenau , 0 2 de abril de 2013

Marcello Stewers
Diretor Presidente e de Relações com Investidores

