
 

 

 

 

FATO RELEVANTE 
 

 

Solicitação de esclarecimentos sobre notícia veiculada na imprensa 

 

 

A Karsten S.A., sociedade anônima de capital aberto estabelecida em Blumenau, Santa Catarina (“Karsten”), 

comunica que recebeu em 19 de maio de 2016 o Ofício 2240/2016-SAE/GAE 2 (“Ofício"), expedido pela 

Superintendência de Acompanhamento de Empresas, com o seguinte conteúdo: 

  

Em notícia veiculada pelo jornal O Estado de São Paulo, em 19/05/2016, consta, entre outras 

informações, que: 

 

a) A Karsten deixou de pagar R$ 237 milhões em debêntures que foram adquiridas por um grupo de 

bancos, que agora cobra a conta na justiça e pede a penhora das contas da companhia e de seus 

acionistas; 

 

b) Os bancos alegam que a empresa feriu uma série de cláusulas, entre elas o não pagamento de juros 

e parcelas de amortização, que anteciparam o vencimento da dívida.  

 

Não identificamos essa informação nos documentos enviados por essa companhia, por meio do 

Sistema Empresas.NET. Em caso de contraditório, favor informar o documento e as páginas em que 

constam as informações e a data e hora em que as mesmas foram enviadas.  

 

Cabe ressaltar que a companhia deve divulgar informações periódicas, eventuais e demais 

informações de interesse do mercado, por meio do Sistema Empresas.NET, garantindo sua ampla e 

imediata disseminação e o tratamento equitativo de seus investidores e demais participantes do 

mercado.   

 

Isto posto, solicitamos esclarecimentos sobre os itens assinalados, até 20/05/2016, sem prejuízo ao 

disposto no parágrafo único do art. 6º da Instrução CVM nº 358/02, com a sua confirmação ou não, 

bem como outras informações consideradas importantes, notadamente acerca dos reflexos 

decorrentes para essa empresa. 

 

Ressaltamos a obrigação, disposta no parágrafo único do art. 4º da Instrução CVM nº 358/02, de 

inquirir os administradores e acionistas controladores da companhia, com o objetivo de averiguar 

se estes teriam conhecimento de informações que deveriam ser divulgadas ao mercado. 

 

Em resposta ao mencionado Ofício informamos que: 

 

1. A Companhia desconhece o conteúdo da matéria publicada, não tendo sido citada em qualquer ação judicial 

que exige o pagamento de debêntures emitidas pela Karsten; 

 



 

 

2. Referida notícia causou estranheza para a Karsten, uma vez que as debêntures estão sendo questionadas 

judicialmente pela Companhia desde agosto de 2015, conforme Ação n° 0311192-62.2015.8.24.0008, em 

trâmite na Vara de Direito Bancário da Comarca de Blumenau/SC. Essa informação foi devidamente 

divulgada no Relatório Anual do Agente Fiduciário 2015 – Item 9, Página 11 – enviado através do 

Empresas.NET, no dia 29 de abril de 2016, às 17:49; 

 

 

3. A Karsten vem divulgando sistematicamente os aspectos relacionados com as debêntures, inclusive a 

declaração de vencimento antecipado pelo Agente Fiduciário e a sua consequente reclassificação para 

Passivo Circulante. 

Exemplos de divulgação:  

DFP 2014 – Notas explicativas 1 (página 34/80) e 15 (páginas 55 a 57/80), enviadas através do 

Empresas.NET, no dia 30 de março de 2015, às 17:16; 

DFP 2015 – Notas explicativas 1 (página 37/89) e 15 (páginas 63 a 66/89), enviadas através do 

Empresas.NET, no dia 28 de março de 2016, às 17:54; 

ITR 1/2016 – Notas explicativas 1 (página 28/67) e 14 (páginas 43 a 46/67), enviadas através do 

Empresas.NET, no dia 13 de maio de 2016, às 17:45; 

Relatório Anual do Agente Fiduciário 2015 – Item 9, Página 11 - comunica que a Companhia foi 

notificada pelo Agente Fiduciário do vencimento antecipado das debêntures, enviado através do 

Empresas.NET, no dia 29 de abril de 2016, às 17:49. 

 

 

Blumenau, (SC) 20 de maio de 2016. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

MÁRCIO LUIZ BERTOLDI 

Diretor de Relações com Investidores 

KARSTEN S/A 

 

 


