
 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Recrusul S/A 

Companhia Aberta – CVM n° 12572  
CNPJ 91.333.666/0001-17 NIRE 43300005003 
Av. Luiz Pasteur, 1020 – Sapucaia do Sul – RS 

 

COMUNICADO AO MERCADO 

Novo Homologação Alienação Imobiliária e Plano de Pagamentos 
 

Sapucaia do Sul, 05 de setembro de 2017 – A Recrusul S/A (Bovespa: RCSL3, RCSL4), empresa produtora de 
implementos rodoviários e equipamentos para refrigeração de transportes e industrial vem informar aos 
Senhores Acionistas e ao mercado em geral o que se segue: 
 
Foi homologado judicialmente a nova proposta de aquisição do ativo imobiliário da Companhia, mantendo-se 
inalterado o Plano de Reestruturação dos Pagamentos aprovado na AGC de 07/01/2016. O comprador do ativo 
imobiliário é o Grupo K1 – um dos líderes brasileiros na produção de móveis e utensílios para o lar com sede na 
cidade de Tupandi – RS. Nesta nova proposta a Recrusul S/A continuará utilizando parcialmente as instalações 
atuais – primordialmente as instalações industriais responsáveis pela produção de implementos rodoviários, nos 
próximos 80 meses, sem nenhum custo oneroso para a Companhia. Após este período o aluguel mensal será de 
R$ 30,0 mil. O valor da proposta alcançou R$ 17,0 milhões que obedecerão um fluxo de pagamentos com 
entrada em 30 e 60 dias, mais reforços semestrais e saldo a ser pago em 50 parcelas mensais de R$ 250,0 mil. 
Aguardaremos os trâmites judiciais para confirmação do início dos pagamentos que serão feitos judicialmente 
até ocorrer o julgamento do agravo feito pela União-Fazenda Nacional no TJRS. Os recursos recebidos de tal 
operação de alienação obedecerão ao fluxo aprovado na AGC de 07/01/2016, sendo os primeiros a receber os 
credores trabalhistas que aceitaram deságio médio entre 50% e 60% em seus créditos e, posteriormente os 
vinculados a Recuperação Judicial de 2006 e extra-concursais que serão objeto de rateio de valores conforme 
saldo apurado após pagamento dos credores trabalhistas – critério também aprovado na AGC de 07/01/2016. 
 
 

Atenciosamente, 
 
 

Davi Souza da Rosa 
Diretor Vice-Presidente e Diretor de Relações com Investidores 

 


