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Companhia Aberta
COMUNICADO AO MERCADO
OSCILAÇÃO ATÍPICA – ESCLARECIMENTOS SOBRE QUESTIONAMENTOS DA CVM/B3
Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 2021 – A OSX BRASIL S.A. – Em Recuperação Judicial (“OSX”
“Companhia”) (B3: OSXB3), em atendimento à regulamentação aplicável da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), informa aos seus
acionistas e ao mercado em geral que:
1.
A Companhia recebeu em 15 de janeiro de 2021, o Ofício 61/2021-SLS da B3 (“Ofício”),
por meio do qual a B3 apresentou o seguinte questionamento:
“Tendo em vista as últimas oscilações registradas com as ações de emissão dessa empresa, o
número de negócios e a quantidade negociada, conforme abaixo, vimos solicitar que seja
informado, até 18/01/2021, se há algum fato do conhecimento de V.S.a. que possa justificálos.
ON NM
Preços (R$ por ação)
Data

Abertura Mínimo Máximo Médio Último

Oscil. Nº
Quantidade Volume (R$)
% neg.

04/01/2021

21,14

19,70

21,48

20,19 19,81 -2,32 141

28.100

567.373,00

05/01/2021

20,05

19,50

20,56

19,76 20,46

84

16.900

333.942,00

06/01/2021

19,55

19,55

20,99

19,96 19,65 -3,96 112

24.400

487.014,00

07/01/2021

19,65

19,50

20,24

19,72 19,50 -0,76

58

9.900

195.261,00

08/01/2021

19,53

19,32

20,00

19,76 19,98

2,46

103

23.400

462.379,00

11/01/2021

19,74

19,50

20,20

19,73 20,20

1,10

65

11.700

230.883,00

12/01/2021

20,20

19,31

20,20

19,71 19,64 -2,77

72

10.700

210.934,00

13/01/2021

19,50

19,00

19,64

19,32 19,31 -1,68

66

9.600

185.476,00

14/01/2021

19,03

19,00

19,89

19,17 19,00 -1,61

58

10.000

191.745,00

15/01/2021*

19,01

19,01

23,48

22,02 21,64 13,89 586

3,28

116.700 2.570.665,00

*Atualizado até às 11h50”
2.
A Companhia esclarece que, em atendimento ao Ofício e ao parágrafo único do artigo
4º da Instrução CVM nº 358/02, inquiriu as pessoas com potencial acesso a matérias que possam
constituir atos ou fatos relevantes, com o objetivo de averiguar se estas têm conhecimento de
informações que deveriam ser divulgadas ao mercado, sem que nenhuma resposta positiva
tenha sido recebida.

3.
A Companhia informa que não tem conhecimento de qualquer ato ou fato relevante que
poderia dar ensejo às oscilações atípicas no valor de cotação e no volume de negociações das
ações da Companhia que já não tenha sido divulgado pela Companhia.
4.
A Companhia ressalta que divulgou nesta data Fato Relevante a respeito da conclusão
de um acordo no último domingo (i.e., 17 de janeiro de 2021) envolvendo a Companhia, os
Acionistas (i.e., o Sr. Eike Fuhkern Batista, a Centennial Asset Mining Fund LLC e a Centennial
Asset Mining Fund LLC – Itaú Unibanco S.A.) (os “Acionistas”) e o Sr. Rogério Alves de Freitas,
acionista da Companhia e membro independente do Conselho de Administração da Companhia
(conforme detalhado no referido Fato Relevante) (“Fato Relevante de 18.01.2021”).
5.
De qualquer forma, a Companhia desconhece existência de nexo de causalidade entre
os eventos narrados no Fato Relevante de 18.01.2021 e as oscilações atípicas indicadas no
Ofício.
6.
A despeito da ampla divulgação do Fato Relevante de 18.01.2021 (inclusive pela
veiculação de notícias na mídia sobre o tema1), não foram verificadas oscilações atípicas na
cotação das ações de emissão da Companhia nesta data.
7.
Além disso, a Companhia destaca que em razão do baixo volume de negócios com ações
de emissão da Companhia, tais ativos são suscetíveis a oscilações de preço com frequência,
conforme historicamente verificado pela Companhia.
8.
A Companhia manterá os seus acionistas e o mercado em geral informados sobre eventos
que possam influenciar a cotação dos seus valores mobiliários ou a decisão dos investidores de
comprar, vender, manter ou exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de
valores mobiliários emitidos pela Companhia ou a eles referenciados, nos termos da Instrução
CVM nº 358/02.
Rio de Janeiro, 18 de janeiro de 2021.
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1

Como, por exemplo: (i) “OSX, de Eike Batista, fecha acordo com acionista e ações sobem”, disponível
em https://www.seudinheiro.com/2021/empresas/osx-eike-batista-acordo-acionista-acoes-sobem/; (ii)
“OSX
vai
convocar
assembleia
para
troca
de
administração”,
disponível
em

https://valorinveste.globo.com/mercados/renda-variavel/empresas/noticia/2021/01/18/osx-vaiconvocar-assembleia-para-troca-de-administracao.ghtml; e (iii) “Eike Batista e demais acionistas
controladores da OSX celebram acordo”, disponível em: https://www.moneytimes.com.br/eike-batistae-demais-acionistas-controladores-da-osx-celebram-acordo/.

