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COMUNICADO AO MERCADO

Em atenção ao ofício 2262/2016-SAE/GAE 1 encaminhado pela BM&FBOVESPA,
a TEKNO S/A comunica aos seus acionistas e ao mercado, a suspensão da
convocação da Assembleia Geral Extraordinária que seria realizada no dia
07/06/2016.
Informa, ainda, que tão logo designe nova data para a realização da
Assembleia, providenciará a devida comunicação ao mercado.
São Paulo, 23 de maio de 2016.

JOSÉ MARIA DE CAMPOS MAIA NETTO
DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

20 de maio de 2016
2262/2016-SAE/GAE 1
Sr. José Maria de Campos Maia Netto
Diretor de Relações com Investidores
TEKNO S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Ref.: Solicitação de proposta da administração
Prezados Senhores,
Considerando o envio, em 20/05/2016, do edital de convocação da AGE a ser realizada em
07/06/2016, verificamos que não foi encaminhada simultaneamente a proposta da
administração a ser submetida à assembleia, o que configura uma infração ao artigo 30,
inciso II da Instrução CVM nº 480/09. Desta forma, solicitamos enviar, com urgência, por
meio do módulo IPE, a proposta da administração nos termos do artigo 11 da ICVM nº
481/09.
Alertamos que esta solicitação 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 Lucia da Costa Pereira
Gerência de Acompanhamento de Empresas
Tel.:(11) 2565-7177
c.c.:

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

Esclarecemos que a resposta dessa empresa deve ser enviada exclusivamente por meio do
módulo IPE, selecionando-se a categoria: Assembleia, o tipo: AGE e, em seguida, a
espécie: Proposta da Administração.

