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COMUNICADO AO MERCADO 

 
Mundial S/A - Produtos de Consumo (“Companhia”) (BM&FBOVESPA: MNDL3; MNDL4), em cumprimento ao 

disposto na Instrução CVM n° 358/2002, comunica aos seus acionistas e ao mercado que a Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM) decidiu, em Reunião do seu Colegiado, ocorrida em 08 de novembro de 2011, 

cujo extrato da ata foi encaminhado à Companhia em 16 de novembro de 2011, autorizar a redução 

para 25% das ações preferenciais emitidas pela Companhia (MNDL4) do quórum de deliberação, em 

Assembleia Geral Especial de Preferencialistas, necessário para a aprovação da conversão da totalidade 

das ações preferenciais (MNDL4) em ações ordinárias (MNDL3), etapa necessária para que a Companhia 

prossiga no processo de migração para o Novo Mercado, respeitadas as seguintes condições 

estabelecidas na decisão da CVM:  

 

• Que o acionista controlador se abstenha de votar por si e por sociedades nas quais exerça 

influência relevante na Assembleia Geral Especial de Preferencialistas; 

• Que a Companhia realize pedido Público de Procuração, nos termos da Instrução CVM 481/09, 

para a Assembleia Geral Especial de Preferencialistas; 

• Que sejam realizadas três convocações da Assembleia Geral Especial de Preferencialistas, 

podendo a segunda e a terceira serem convocadas simultaneamente e realizadas na mesma 

data, e sendo a deliberação com quorum reduzido (25% das ações preferenciais de emissão da 

Companhia) tomada apenas em terceira convocação. 

 

A Companhia informa também que está ultimando a documentação necessária para a convocação, nos 

próximos dias, das Assembleias supra mencionadas que irão deliberar sobre a conversão das ações 

preferenciais (MNDL4) em ordinárias (MNDL3), nos termos divulgados no Fato Relevante datado de 

30.06.2011, para dar continuidade ao processo de ingresso da Companhia no segmento especial de 

listagem denominado Novo Mercado da BM&FBOVESPA – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros S.A. 

(“BM&FBOVESPA”). 

São Paulo (SP), 17 de novembro de 2011. 
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