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São Paulo, 18 de novembro de 2014. 

 

 

À 

BM&FBOVESPA S.A. – BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS 

Superintendência de Acompanhamento de Empresas 

A/C: Nelson Barroso Ortega 

 

Com cópia para: 

 

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

Superintendência de Relações com Empresas – SEP 

Gerência de Acompanhamento de Empresas 2 

A/C: Sr. Fernando Soares Vieira 

 Sr. Gustavo André Ramos Inubia 

 

 

Ref.: Ofício 3542/2014-SAE - Esclarecimentos sobre notícia veiculada na mídia - 

Renar Maçãs S.A. (“Ofício”) 

 

 

RENAR MAÇÃS S.A., sociedade anônima, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob nº 86.550.951/0001-50, com sede na 

Rua Nereu Ramos, nº 219, Centro, CEP 89580-000, na Cidade de Fraiburgo, Estado de 

Santa Catarina (“Companhia”), por meio de seu Diretor de Relações com 

Investidores, vem, respeitosamente, prestar os seguintes esclarecimentos. 

 

Em atenção ao Ofício, por meio do qual foram solicitados esclarecimentos sobre o 

teor da notícia veiculada pelo jornal Valor Econômico em edição de 13 de novembro 

de 2014, na qual consta, entre outras informações, a expectativa do Sr. Henrique 

Roloff, que à época era o Diretor de Relações com Investidores da Companhia, é que, 

até o fim de 2015, a dívida da Companhia recue para R$ 30 milhões (“Projeção 

2015”), a Companhia vem esclarecer o seguinte. 

 

A Projeção 2015 expressa, exclusivamente, a opinião pessoal do Sr. Henrique Roloff, 

sendo certo que a Administração da Companhia, de acordo com as boas práticas de 

governança corporativa e em atenção à transparência devida ao mercado em geral e 

a seus investidores, divulga, anualmente, exclusivamente por meio do Sistema IPE, 

item “Comunicado ao Mercado”, o guidance com as projeções de seus principais 

indicadores de desempenho para o exercício (“Guidance”), sendo esse, em conjunto 

com o Formulário de Referência da Companhia, os únicos documentos contendo 

projeções que devem ser considerados como uma manifestação da Administração da 

Companhia. 
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Por fim, a Companhia reitera que continuará com a prática de divulgação anual das 

projeções exclusivamente por meio do Guidance e que, caso venham a surgir 

eventuais fatos relevantes que possam influenciar ou modificar as projeções ali 

descritas, tais informações serão devidamente divulgadas ao mercado na forma da 

legislação e regulamentação em vigor. 

 

Sendo o que se cumpria para o momento, a Companhia coloca-se à disposição para 

prestar quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.  

 

Atenciosamente, 

 

 

Renato Roberti Rincon 

Diretor de Relações com Investidores 


