COMUNICADO AO MERCADO
Mundial S/A Produtos de Consumo (Companhia) vem a publico prestar o seguinte
esclarecimento.

Esta Companhia foi alvo, na última semana, de um ataque anônimo, que manipulou
informações e distorceu a realidade. Escondidos pelo anonimato,

especuladores

disseminaram pela internet uma pseudo-denúncia sobre insider trading envolvendo a
Companhia e alguns de seus acionistas e administradores, causando pânico no público de
investidores e acionistas, fazendo desabar o preço de suas ações. Os autores da referida
pseudo-denúncia, além de causar danos à imagem desta Companhia, causou prejuízo aos
seus acionistas ao artificialmente manipular o preço das ações.
As investigações e o rastreamento da origem da tal pseudo-denúncia, deverão identificar
aqueles que se aproveitaram desta situação artificialmente criada para lucrar com as bruscas
oscilações nos preços das ações da Companhia. A Companhia, seus acionistas
controladores e sua administração acreditam na possibilidade de que os órgãos competentes
possam identificar os responsáveis e aplicar as penalidades previstas em Lei.
Esta Companhia, fundada há 115 anos e cujas ações são negociadas em bolsa de valores
há mais de 40 anos, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, não obstante o
ocorrido, levará adiante, sem qualquer desvio de rota, o seu plano de ação visando o seu
crescimento e desenvolvimento, aumento de eficiência, melhoria de governança e a
perpetuidade da Companhia. Todas as ações já informadas ao mercado pela Companhia
continuam em plena execução, dentre elas: (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.

Os acionistas controladores, a administração da Companhia e seus funcionários estão
engajados firmemente na melhoria constante dos fundamentos da Companhia e tem certeza
que poderão contar com o apoio de seus mais de 9 mil acionistas.
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