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COMUNICADO AO MERCADO
Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM / B3 sobre notícia divulgada na mídia
(Ref. Ofício nº 952/2018-SAE)
Joinville, 10 de maio de 2018.
À B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
At. Ana Lucia da Costa Pereira
Superintendência de Acompanhamento de Empresas e Ofertas de Valores Mobiliários de Renda Variável
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
Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa
TUPY S.A., sociedade empresária de direito privado, com sede em Joinville (SC), na Rua Albano Schmidt
nº 3.400, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 84.683.374/0003-00 (“Companhia”) vem, pela presente, prestar
esclarecimentos requeridos pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), nos termos do Ofício nº 952/2018–SAE
datado de 09 de maio de 2018 (“Ofício”) e recebido pela Companhia na mesma data, abaixo transcrito:
“Em notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico, em 09/05/2018, sob o título “Tupy
tem receita recorde de R$ 1 bi no 1° trimestre”, consta, entre outras informações, que
a companhia crê em margem Ebitda próxima a 15% em 2018.
Solicitamos esclarecimentos sobre o item assinalado, até 10/05/2018, com a sua
confirmação ou não, bem como outras informações consideradas importantes.”
A Companhia esclarece que tal informação trata-se de mera tendência obtida com base no
comportamento dos mercados em que atua, cujo teor já havia disseminado ao mercado de maneira ampla,
isonômica e simultânea por meio de sua reunião pública com acionistas realizada em 08/12/2017 (também
conhecida como “Tupy Day”), conforme consta no slide 8 do material apresentado no evento e que foi
disponibilizado por meio do Sistema Empresas.Net às 18:03hs do dia 08/12/2017.
Nesse contexto, cabe salientar que a Companhia, desde o ano de 2016, divulga tal tendência por ocasião
de sua reunião pública anual, inclusive mediante a sua disponibilização por meio do Sistema Empresas.Net,
conforme explicitado acima, não tendo sido questionada acerca de tal conduta até o momento.
Por fim, a Companhia respeitosamente aproveita para ratificar que não divulga projeções e estimativas
como forma de previsões quantitativas a respeito do futuro desempenho econômico e financeiro de suas
operações, de modo que seus acionistas não devem se basear na citada informação isoladamente para a tomada
de decisão de adquirir ou não valores mobiliários emitidos por ela.
Atenciosamente.
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