04 de abril de 2017
587/2017-SAE/GAE-1
EUCATEX S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Sr. José Antônio G. Carvalho
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Solicitação de proposta da administração
Prezado Senhor,
Considerando o envio, em 03/04/2017, do edital de convocação da AGDEB da 6ª emissão, série única, a ser
realizada em 19/04/2017, verificamos que não foi encaminhada simultaneamente a proposta da administração
a ser submetida à assembleia.
Desta forma, solicitamos enviar, com urgência, a proposta da administração, por meio do módulo IPE,
selecionando a categoria: Assembleia, o tipo: AGDEB e, em seguida, a espécie: Proposta da Administração.
Alertamos que a solicitação da proposta da administração se insere no âmbito do Convênio de Cooperação,
firmado pela CVM e BM&FBOVESPA em 13/12/2011, e não exclui a eventual aplicação pela CVM de multa
cominatória prevista no artigo 58 da Instrução CVM nº 480/09, em função da não apresentação do documento
no prazo previsto na legislação/regulamentação, respeitado o disposto na Instrução CVM nº 452/07.
Atenciosamente,
Ana Lúcia da Costa Pereira
Gerente - Gerência de Acompanhamento de Empresas 1
Tel.: (11) 2565-7233
c.c.:

CVM – Comissão de Valores Mobiliários
Sr. Fernando Soares Vieira – Superintendência de Relações com Empresas
Sr. Francisco José Bastos Santos – Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários

São Paulo, 05 de abril de 2017.

À
BM&FBOVESPA S/A – BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS
Ana Lucia da Costa Pereira – Gerência de Acompanhamento de Empresas-1

REF.: Ofício 587/2017-SAE/GAE-1 de 04/04/2017

Prezados Senhores,

A EUCATEX S/A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO (“Eucatex”), por seu diretor de Relações com
Investidores, em atendimento ao ofício em referência, vem prestar os esclarecimentos que segue:
A Eucatex celebrou em 31/05/2012 uma Escritura Particular da 6ª Emissão de Debêntures Simples,
não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real, com Garantia
Fidejussória Adicional para Distribuição Pública com Esforços Restritivos de Colocação, nos termos
da Instrução CVM nº 476/090.
Apesar da última parcela vencer no próximo dia 01/06/2017, dentre as obrigações previstas na
aludida escritura, Eucatex descumpriu a obrigação relativa aos índices financeiros do exercício de
2016, previsto na alínea (xix) da cláusula 5.3.1.2 da referida escritura de emissão de debêntures,
ensejando, destarte, a possibilidade de ser declarado o vencimento antecipado das debêntures.
Diante disso, a Eucatex recebeu do agente fiduciário a notificação anexa, para convocar uma
assembleia geral de debenturistas, de modo a deliberar sobre eventual vencimento antecipado
das debêntures.
Por essa razão é que não foi encaminhada proposta de administração, consoante preceitua o §2º
do art. 71 da Lei nº 6.404/76.
Sendo o que nos apresenta para o momento, permanecemos à disposição para maiores
esclarecimentos, se necessários.

Atenciosamente,

EUCATEX S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

José Antonio Goulart de Carvalho
Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores

