
 

COMUNICADO AO MERCADO 

 

Dass Nordeste Calçados e Artigos Esportivos S.A. 
Companhia Aberta de Capital Autorizado  

Rua da Universidade 240, CEP 62500-000, Itapipoca, Ceará 
CNPJ n.º 01.287.588/0001-79 – NIRE 23300034210  

 
Nos termos do disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.º 400, de 
29 de dezembro de 2003, conforme alterada, Dass Nordeste Calçados e Artigos Esportivos S.A. 
("Companhia"), na qualidade de emissora e ofertante, os acionistas pessoas físicas indicados no prospecto 
preliminar da Oferta (conforme definido abaixo) ("Acionistas Vendedores"), na qualidade de acionistas 
vendedores e ofertantes, e Banco Itaú BBA S.A. ("Coordenador Líder"), Banco de Investimentos 
Credit Suisse (Brasil) S.A. ("Credit Suisse") e Banco J.P. Morgan S.A. ("J.P. Morgan", e, em conjunto 
com o Coordenador Líder, "Coordenadores da Oferta"), na qualidade de instituições intermediárias, vêm a 
público comunicar que, em 26 de abril de 2018, foi protocolado perante a CVM o pedido de desistência do 
pedido de registro de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, 
nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas 
Vendedores ("Ações") ("Oferta"). 

Nos termos do item 7.5 do Aviso ao Mercado divulgado em 5 de abril de 2018 e em 12 de abril de 2018, 
todos os pedidos de reserva de Ações e as intenções de investimentos serão automaticamente 
cancelados. Caso os investidores tenham efetuado qualquer pagamento relacionado aos pedidos de 
reserva de Ações e/ou às intenções de investimentos, os valores eventualmente depositados devolvidos 
sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos 
tributos eventualmente incidentes (sendo que, com base na legislação vigente nesta data, não há 
incidência de tributos), no prazo de três dias úteis contados da data de divulgação deste comunicado. 

 

São Paulo, 27 de abril de 2018. 

Coordenadores da Oferta e Joint Bookrunners 

  
 

Coordenador Líder e Agente Estabilizador 
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Instituições Consorciadas 

 

 


