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Companhia Aberta
COMUNICADO AO MERCADO
OSCILAÇÃO ATÍPICA – ESCLARECIMENTOS SOBRE QUESTIONAMENTOS DA CVM/B3
Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2020 – 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 hoje (i.e., 21 de outubro de 2020) o Ofício 894/2020-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 22/10/2020, se há algum fato do conhecimento de
V.S.a. que possa justificá-los.
Ações ON
Preços (R$ por ação)
Data

Abertura Mínima Máxima Média Último Oscil. Nºneg. Quantidade Volume

07/10/2020 4,74

4,74

7,61

6,01

6,80

46,23 839

278.200

1.672.073,00

08/10/2020 7,38

5,62

10,37

7,64

6,19

-8,97 2.027 513.900

3.926.077,00

09/10/2020 6,40

6,40

10,30

8,97

8,30

34,08 2.069 572.200

5.132.864,00

13/10/2020 10,00

10,00

21,00

15,24 21,00 153,01 4.612 1.443.200

22.001.064,00

14/10/2020 38,00

11,00

44,00

25,72 15,00 -28,57 4.697 1.301.500

33.473.450,00

15/10/2020 12,00

12,00

23,11

17,33 16,04 6,93

2.740 621.400

10.770.169,00

16/10/2020 18,50

15,80

19,40

17,00 16,58 3,36

1.490 359.700

6.115.753,00

19/10/2020 15,50

12,00

15,69

13,06 12,00 -27,62 1.796 431.300

5.633.783,00

20/10/2020 12,00

8,16

12,00

9,77

-30,08 1.876 504.800

4.933.699,00

21/10/2020* 8,38

8,19

13,00

11,88 12,80 52,56 1.118 271.900

3.230.628,00

8,39

*Atualizado até às 11:10hs.”
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 tenham sido divulgados pela Companhia anteriormente.
4.

A Companhia tomou conhecimento da veiculação de notícias que vêm sendo divulgadas

na mídia, desde a semana passada, a respeito do acionista controlador da Companhia e também
acerca das oscilações atípicas indicadas no Ofício1. A Companhia acredita que as matérias
publicadas podem ter contribuído com o aumento do volume de negociações e do preço das
ações.
5.

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, 21 de outubro de 2020.
OSX Brasil S.A. – Em Recuperação Judicial
BRUNA PERES BORN
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RI OSX:
E-mail: ri@osx.com.br
Website: www.osx.com.br

1

Como, por exemplo: (i) “O retorno das ações X? Papéis da MMX (MMX3) saltam 1920% em outubro e da
OSX (OSXB3) sobem 153% em só uma sessão”, disponível em https://www.infomoney.com.br/mercados/oretorno-das-acoes-x-papeis-da-mmx-mmx3-saltam-1920-em-outubro-e-da-osx-osxb3-sobem-153-em-souma-sessao/; (ii) “Eike Batista está de volta? Entenda salto de quase 2.000% na bolsa”, disponível em
https://administradores.com.br/noticias/eike-batista-est%C3%A1-de-volta-entenda-salto-de-quase-2000-na-bolsa; e (iii) “Condenado e US$ 30 bi mais pobre, Eike prepara retorno triunfal”, disponível em:
https://exame.com/exame-in/condenado-e-us-30-bi-mais-pobre-eike-prepara-retorno-triunfal/.

