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São Paulo, 15 de setembro de 2011 - A Mundial S.A Produtos de Consumo (Mundial) 
(BM&FBOVESPA: MNDL3 e MNDL4) vem a público informar que tomou conhecimento 
pela imprensa sobre investigações que estão sendo conduzidas pela Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) e Polícia Federal, visando apurar possível manipulação do 
mercado de capitais que gerou fortes oscilações nas cotações de suas ações em 
Bolsa e, portanto, prejuízos para a Companhia e seus acionistas, conforme 
mencionado no site oficial da CVM (www.cvm.gov.br) na data de hoje: 

“As investigações em curso visam a apurar possível manipulação do mercado de 
capitais, que uma vez confirmada, gera prejuízos não apenas para a companhia 
aberta envolvida, mas também para a coletividade de investidores e para a 
sociedade em geral”. 

Como uma das partes prejudicadas neste processo, a Mundial considera positiva a 
iniciativa tomada pelas autoridades, permanece à disposição no que puder contribuir 
para as investigações e aguarda o desenrolar das mesmas. 

A Mundial reitera, outrossim, que os planos para sua capitalização e fortalecimento 
seguem em curso e que no momento aguarda autorização da CVM para prosseguir 
no processo de conversão de ações preferências em ordinárias bem como na 
implementação das demais medidas anteriormente divulgadas à saber: 

(i) migração para o Novo Mercado;  
(ii) aumento de capital de até US$ 50milhões, ao longo dos próximos 2 anos, 

mediante o ingresso do fundo YA Global Investments no rol de acionistas;  
(iii) a emissão de até US$ 100milhões em Eurobonus;  
(iv) a alienação de imóveis não-operacionais para redução de seu passivo 

tributário e  
(v) sua expansão internacional. 

 

A Mundial está engajada firmemente na melhoria constante dos seus fundamentos e 
tem a certeza de continuar contando com o apoio dos acionistas, funcionários, 
fornecedores e clientes para superação deste episódio. 
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