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COMUNICADO AO MERCADO 

 

 

Esclarecimentos em resposta ao Ofício B3 1513/2021-SLS, de 9 de novembro de 2021 

 

 

 

MONTEIRO ARANHA S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade e Estado do Rio de 

Janeiro, na Avenida Afrânio de Melo Franco, n.º 290, sala 101, parte, Leblon, CEP 22.430-060, com 

seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 

33.300.108.611, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 33.102.476/0001-92 (“Companhia”), em atenção ao 

Ofício B3 1513/2021-SLS (“Ofício”), vem apresentar os esclarecimentos solicitados pela B3 S.A. – 

Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) sobre oscilações atípicas registradas com as ações de emissão da 

Companhia. 
 

Para melhor compreensão desta manifestação, e observando as orientações constantes do 

Ofício, transcreve-se abaixo o questionamento formulado pela B3: 

 

 

 

“09 de novembro de 2021 

 

1513/2021-SLS 

 

Monteiro Aranha S.A. 

At. Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello 

Diretor de Relações com Investidores 

 

Ref.: Solicitação de esclarecimentos sobre oscilação atípica 

 

Prezado Senhor, 

 

Tendo em vista as últimas oscilações registradas com os valores mobiliários de emissão dessa empresa, o número de 

negócios e a quantidade negociada, conforme abaixo, vimos solicitar que seja informado, até 10/11/2021, se há algum 

fato do conhecimento de V.S.a. que possa justificá-los. 
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*Atualizado até às 13h05.” 

 

Em resposta ao Ofício, a Companhia esclarece não ter conhecimento de nenhum fato ou ato 

relevante que já não tenha sido divulgado e que justifique as oscilações verificadas na cotação e no 

volume de negociação das ações de sua emissão. 

 

A esse respeito, a Companhia ressalta ainda que, em observância ao art. 4.º, parágrafo único, 

da Resolução CVM n.º 44/2021, questionou seus administradores e acionistas controladores acerca 

da existência de atos ou fatos relevantes que já não tenham sido divulgados e que justificassem as 

oscilações, tendo eles confirmado não terem conhecimento de informações nesse sentido. 

 

Por oportuno, a Companhia reitera que, conforme mencionado no item 4.1 de seu 

formulário de referência, a sua base acionária é marcada por reduzido número de ações em 

circulação e volume de negociações historicamente baixo, de modo que um baixo volume de 

negócios com as ações de emissão da Companhia pode representar alterações significativas na 

cotação de tais ações.  

 

Sendo essas as considerações julgadas pertinentes em relação ao Ofício, a Companhia se 

coloca à disposição para esclarecimentos adicionais que se façam necessários. 

 

Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2021. 

 

 

Joaquim Monteiro de Carvalho Collor de Mello 

Diretor de Relações com Investidores 


