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COMPANHIA ABERTA

COMUNICADO AO MERCADO
Aquisição de participação relevante
Joinville, 06 de julho de 2018 – A Tupy S.A. (“Companhia”, B3: TUPY3), em cumprimento ao disposto na Instrução
CVM nº 358/2002, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que que recebeu na presente data o
comunicado anexo da AMUNDI AM London Branch:
(i)

no dia 03 de julho de 2018 sua participação na Companhia atingiu 9.658.718 (nove milhões, seiscentos e
cinquenta e oito mil, setecentos e dezoito) ações ordinárias, aproximadamente 6,7% do capital social da
Companhia. Essas ações são oriundas de transferência das atividades da AMUNDI Ireland Ltd para a AMUNDI
AM London Branch.

(ii) o objetivo da transação acima mencionada é estritamente de investimento, não objetivando alteração do
controle acionário ou da estrutura administrativa da Companhia; e
(iii) não foram celebrados pela AMUNDI AM London Branch quaisquer contratos ou acordos que regulem o
exercício de direito de voto ou a compra e venda de valores mobiliários emitidos pela Companhia.
Disponibilizamo-nos, desde já, para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.

Thiago Fontoura Struminski
Vice Presidente de Finanças, Controles e Administração
Diretor de Relações com Investidores

Contatos de RI:
Telefone: + 55 (11) 2763-7844
E-mail: dri@tupy.com.br
Site: www.tupy.com.br/ri

Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base estimativas e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia
atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, estimativas ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e
Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que
são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o
futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados
futuros e a criação de valor para os Acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou estimados pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes
resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Tupy.

