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COMUNICADO AO MERCADO 
 

Mundial S/A - Produtos de Consumo (“Companhia”) vem comunicar aos acionistas e 

ao mercado em geral, em seguimento aos comunicados publicados em 26 de abril de 

2012 e 06 de junho de 2012, o quanto segue: 

 

Em 13 de junho de 2012, encerrou-se o prazo para subscrição, pelos acionistas, das 

sobras das ações referentes ao aumento de capital da Companhia deliberado na 

Reunião do Conselho de Administração da Companhia de 26 de abril de 2012 

(“Aumento de Capital”).  

 

Durante o período de subscrição de sobras foram subscritas 4.036.195 (quatro 

milhões, trinta e seis mil, cento e noventa e cinco) ações, ao preço de emissão de R$ 

0,37 por ação, totalizando o valor de R$ 1.493.392,15 (um milhão, quatrocentos e 

noventa e três mil, trezentos e noventa e dois reais, e quinze centavos) e  encerrado o 

período, os acionistas controladores subscreveram 23.703.697 (vinte e três milhões, 

setecentos e três mil, seiscentos e noventa e sete) ações, ao preço de emissão de 

R$ 0,37 por ação, totalizando o valor de R$ 8.770.367,89 (oito milhões, setecentos e 

setenta mil, trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e nove centavos) sendo 

atingida assim a totalidade da subscrição das ações emitidas no Aumento de Capital.  

 

Em razão de ter ocorrido a subscrição da totalidade das ações referentes ao Aumento 

de Capital, a Companhia realizou, em 19 de junho de 2012, Reunião do Conselho de 

Administração da Companhia para homologar o Aumento de Capital, por unanimidade 

e sem ressalvas.  

 

Desta forma, o capital social da Companhia passou a ser de R$ 43.794.105.18 

(quarenta e três milhões, setecentos e noventa e quatro mil, cento e cinco reais e 



  

 

 

dezoito centavos), dividido em 297.631.213 ações ordinárias, nominativas, escriturais, 

sem valor nominal. 

 

As ações emitidas serão creditadas aos respectivos subscritores em até 05 (cinco) 

dias úteis contados da presente data. 

 

A Mundial, através de seu Departamento de Relações com Investidores, está à 

disposição para eventuais esclarecimentos através do e-mail acionistas@mundial.com 

ou pelo telefone nº (51) 3358-5110. 

 

 São Paulo, 20 de junho de 2012. 

Michael Lenn Ceitlin 
Diretor Superintendente e RI 
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