
 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

Prestador de serviços de escrituração de ações 
Sapucaia do Sul, 12 de junho de 2018 – 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 que recebeu da B3 S/A – Brasil, Bolsa, Balcão o seguinte ofício: 
 
Ofício B3 1241/2018-SAE - Recrusul S.A. 
05 de junho de 2018 
1241/2018-SAE 
Recrusul S.A. 
At. Sr. Davi Souza da Rosa 
Diretor de Relações com Investidores 

Ref.: Prestador de serviços de escrituração de ações 

Prezado Senhor, 

Considerando informação recebida do Banco Itaú Unibanco S.A. que, por conta de rescisão contratual, deixará 
de prestar os serviços a acionistas dessa empresa a partir de 16/06/2018, solicitamos informar, até 12/06/2018, 
as providências que tomarão para que tais serviços aos acionistas não deixem de ter continuidade. 

À 
B3 – Brasil, Bolsa, Balcão, acionistas e mercado em geral. 
Assunto: Oficio nº Ofício B3 1241/2018 
 
Comunicamos aos nossos acionistas e ao mercado em geral que a Companhia foi notificada pelo Banco Itáu 
sobre a rescisão imotivada do Contrato entre as partes do serviço de Escrituração de Ações a partir do dia 
16/06/2018. 
 
A Companhia através de seus administradores está buscando uma solução de curto e médio prazo para a 
continuidade dos serviços que poderá ser a realização da escrituração de ações internamente através da própria 
empresa. Neste sentido, os administradores estiveram em contato direto com a área de guarda centralizada da 
B3 S/A – Brasil, Bolsa, Balcão, nestes últimos dias, tratando dos procedimentos para a implementação destas 
rotinas internamente. 
 
Ainda não há uma definição concreta sobre uma possível continuidade dos serviços prestados através do Banco 
Itaú ou a implementação destas rotinas internamente. Acreditamos que até o dia 15/06/2018 teremos uma 
posição definitiva sobre o assunto. Manteremos o mercado atualizado das providências a serem tomadas. 
 

Atenciosamente, 
Davi Souza da Rosa 

Diretor Vice-Presidente e Diretor de Relações com Investidores 


