
 

 

 

COMUNICADO AO MERCADO

Comunicamos que estamos implementando o plano de investimentos na 

controlada de El Salvador o qual foi aprovado na Reunião do Conselho de 

Administração de 23/04/2014 

orçamento analisado pelo mesmo

enviada à CVM em 15/09/14).

Tal plano de investimentos tem como finalidade a implantação de estamparia 

na controlada de El Salvador 

12,0 milhões (doze milhões de dólares norte americanos) 

maquinários, construção 

investimento será realizado parte com o capital próprio da controlada, parte 

com instituições financeiras e parte com fornecedores internacionais.

A implementação de tal projeto 

tendo como objetivo principal 

maior margem agregada

americano. 

 

Caxias do Sul, 05 de dezembro de 2014.

 

Diretor de Relações com Investido
 

 
 
 
 

COMUNICADO AO MERCADO 
 

Comunicamos que estamos implementando o plano de investimentos na 

controlada de El Salvador o qual foi aprovado na Reunião do Conselho de 

Administração de 23/04/2014 (ata enviada à CVM em 23/04/14) 

orçamento analisado pelo mesmo conselho em RCA de 09/09/2014 (ata 

CVM em 15/09/14). 

Tal plano de investimentos tem como finalidade a implantação de estamparia 

de El Salvador com montante investido aproximado de

(doze milhões de dólares norte americanos) na aquisição de 

rução civil e instalações. O financiamento desse 

investimento será realizado parte com o capital próprio da controlada, parte 

com instituições financeiras e parte com fornecedores internacionais.

ementação de tal projeto deve findar em meados de junho

principal a produção de tecidos mais elaborados, 

maior margem agregada, para o atendimento da demanda do mercado norte 

Caxias do Sul, 05 de dezembro de 2014. 

Roberto Fernando Vial 
Diretor de Relações com Investidores 

Comunicamos que estamos implementando o plano de investimentos na 

controlada de El Salvador o qual foi aprovado na Reunião do Conselho de 

CVM em 23/04/14) com 

RCA de 09/09/2014 (ata 

Tal plano de investimentos tem como finalidade a implantação de estamparia 

investido aproximado de até US$ 

na aquisição de 

O financiamento desse 

investimento será realizado parte com o capital próprio da controlada, parte 

com instituições financeiras e parte com fornecedores internacionais. 

junho de 2015, 

mais elaborados, com 

o mercado norte 


