
 

 
 
 
 
 
Caxias do Sul, 27 de setembro de 2012.
 
 
 
 

Comunicado ao Mercado
 
 
 
Assunto: I nformação sobre troca de serviços de auditoria exte rna.
 
 
Em cumprimento ao disposto no artigo 28 da Instrução 

Indústria Têxtil comunica que, em razão da regra de rotatividade dos auditores externos, e 

conforme aprovação pelo Conselho de Administração da Companhia 

24/09/2012, substituiu o auditor externo HLB Audilink & Cia. Auditores responsável pelos serviços 

de auditoria externa no período constituído pelos exercício de 2007/2008 a 2011/2012, com a sua 

anuência, tratando-se a substituição d

 

O novo auditor externo será DRS Auditores, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 05.858.335/0001

com endereço sito à Rua Felicíssimo de Azevedo, 53 conj. 502, 

9.954. 

 
Atenciosamente, 
 

Diretor de Relações com Investidores

Caxias do Sul, 27 de setembro de 2012. 

Comunicado ao Mercado  

nformação sobre troca de serviços de auditoria exte rna.  

Em cumprimento ao disposto no artigo 28 da Instrução CVM nº 308/99, a empresa Pettenati S/A 

Indústria Têxtil comunica que, em razão da regra de rotatividade dos auditores externos, e 

conforme aprovação pelo Conselho de Administração da Companhia na reunião realizada em 

24/09/2012, substituiu o auditor externo HLB Audilink & Cia. Auditores responsável pelos serviços 

de auditoria externa no período constituído pelos exercício de 2007/2008 a 2011/2012, com a sua 

se a substituição de cumprimento de obrigação legal. 

O novo auditor externo será DRS Auditores, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 05.858.335/0001

com endereço sito à Rua Felicíssimo de Azevedo, 53 conj. 502, Porto Alegre 

 
 

CLÁUDIO JOSÉ ROSSI 
Diretor de Relações com Investidores 

º 308/99, a empresa Pettenati S/A 

Indústria Têxtil comunica que, em razão da regra de rotatividade dos auditores externos, e 

na reunião realizada em 

24/09/2012, substituiu o auditor externo HLB Audilink & Cia. Auditores responsável pelos serviços 

de auditoria externa no período constituído pelos exercício de 2007/2008 a 2011/2012, com a sua 

O novo auditor externo será DRS Auditores, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 05.858.335/0001-69, 

Porto Alegre – RS, Código CVM 


