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INTRODUÇÃO 
 
Política com o objetivo de descrever todas as diretrizes da organização para divulgação de fatos 
relevantes e estrutura de Porta-vozes. 

A. Aplicação 
 
Esta política é aplicada na unidade Brasil da Cristal Global. 
 

PROCEDIMENTO/POLÍTICA 
 
Visando formalizar uma política de divulgação das informações que contemple todos aspectos de 
Governança questionados por organizações regulatórias como a CVM, descrevemos as diretrizes 
da Cristal Global aplicada a unidade Brasil, atendendo os diferentes itens questionados em 
formulários de referência enviados a Comissão de Valores Mobiliários. 
 

A. Normas internas relativas às diretrizes de divulgação de informações da companhia  
 
Considera-se relevante, para os efeitos desta Política, qualquer decisão de acionista controlador, 
deliberação da assembleia geral ou dos órgãos de administração da Companhia, ou qualquer 
outro ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro 
ocorrido ou relacionado aos seus negócios que possa influir de modo ponderável e exemplificado 
abaixo: 
 

1. Na cotação dos valores mobiliários de emissão da Companhia aberta ou a eles 
referenciados; 

2. Na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores mobiliários; 

 

http://www.cristal.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cristal Brasil 
Rodovia BA 099 Km 20  Abrantes  
Camaçari - BA - Brasil 
55 71 2634-9114 
www.cristal.com 

 
 

 
3. Na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular 

de valores mobiliários emitidos pela Companhia ou a eles referenciados. 

B. Exemplos de ato ou fato potencialmente relevante: 
 

1. Assinatura de acordo ou contrato de transferência do controle acionário da companhia, 
ainda que sob condição suspensiva ou resolutiva; 
 

2. Mudança no controle da companhia, inclusive através de celebração, alteração ou 
rescisão de acordo de acionistas; 
 

3. Celebração, alteração ou rescisão de acordo de acionistas em que a companhia seja parte 
ou interveniente, ou que tenha sido averbado no livro próprio da companhia; 
 

4. Ingresso ou saída de sócio que mantenha, com a companhia, contrato ou colaboração 
operacional, financeira, tecnológica ou administrativa; 
 

5. Autorização para negociação dos valores mobiliários de emissão da companhia em 
qualquer mercado, nacional ou estrangeira; 
 

6. Decisão de promover o cancelamento de registro da companhia aberta; 
 

7. Incorporação, fusão ou cisão envolvendo a companhia ou empresas ligadas; 
 

8. Transformação ou dissolução da companhia; 
 

9. Mudança na composição do patrimônio da companhia; 
 

10. Mudança de critérios contábeis; 
 

11. Renegociação de dívidas; 
 

12. Aprovação de plano de outorga de opção de compra de ações; 
 

13. Alteração nos direitos e vantagens dos valores mobiliários emitidos pela companhia; 
 

14. Desdobramento ou grupamento de ações ou atribuição de bonificação; 
 

15. Aquisição de ações da companhia para permanência em tesouraria ou cancelamento, e 
alienação de ações assim adquiridas; 
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16. Lucro ou prejuízo da companhia e a atribuição de proventos em dinheiro; 
 

17. Celebração ou extinção de contrato, ou o insucesso na sua realização, quando a 
expectativa de concretização for de conhecimento público; 
 

18. Aprovação, alteração ou desistência de projeto ou atraso em sua implantação; 
 

19. Início, retomada ou paralisação da fabricação ou comercialização de produto ou da 
prestação de serviço; 
 

20. Descoberta, mudança ou desenvolvimento de tecnologia ou de recursos da companhia; 
 

21. Modificação de projeções divulgadas pela companhia; e 
 

22. Impetração de concordata, requerimento ou confissão de falência ou propositura de ação 
judicial que possa vir a afetar a situação econômico-financeira da companhia. 

C. Funções dos agentes de governança responsáveis pela política de divulgação das 
informações: 

 
Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores divulgar e comunicar em site da empresa e à 
Comissão de Valores Mobiliários - CVM (doravante referida simplesmente como "CVM") sobre 
qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua 
ampla e imediata disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores 
mobiliários sejam admitidos à negociação.  
 
Os acionistas controladores, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal 
e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, 
deverão comunicar qualquer ato ou fato relevante de que tenham conhecimento ao Diretor de 
Relações com Investidores, que promoverá sua divulgação. 
 
Qualquer reunião para pessoas externas (Entidades de classe, analistas ou público selecionado) a 
empresa que possa eventualmente explicitar informações relevantes deverão ser realizadas com a 
presença do Diretor de Relação com os Investidores e seu resultado deverá ser divulgado 
simultaneamente ao mercado. 
 
Adicionalmente, caso seja identificada uma flutuação atípica dos valores mobiliários da empresa 
na bolsa de valores, o Diretor de Relações com Investidores deverá averiguar o ocorrido 
internamente com o objetivo de identificar e divulgar ao mercado qualquer ação inadequada. 
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Caso as pessoas referidas no parágrafo anterior tenham conhecimento pessoal de ato ou fato 
relevante e constatem a omissão do Diretor de Relações com Investidores no cumprimento de seu 
dever de comunicação e divulgação somente se eximirão de responsabilidade caso comuniquem 
imediatamente o ato ou fato relevante a CVM. 
 
Os atos ou fatos relevantes podem, excepcionalmente, deixar de ser divulgados se os acionistas 
controladores ou os administradores entenderem que sua revelação porá em risco interesse 
legítimo da companhia, salvo na hipótese da informação escapar ao controle ou se ocorrer 
oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão 
da Companhia, quando a divulgação deverá ser levada a efeito. 
 
 

D. Momento de Informar ao mercado: 
 
 
As informações relevantes deverão ser sempre divulgadas antes ou depois do encerramento da 
bolsa de valores, entendendo que o Diretor de Relação com os Investidores deverá externar a 
informação para CVM e site da empresa (www.cristal-al.com.br) imediatamente após a ocorrência 
do ato ou fato relevante. 
 
Adicionalmente, o Diretor de Relação com os Investidores deverá avaliar a necessidade, diante do 
fato a ser comunicado, de solicitar a suspensão da negociação dos Valores Mobiliários pelo tempo 
necessário para disseminação do ato relevante (Ex.: Incorporação, Cisão total ou parcial, Fusão, 
Transformação ou Reorganização Societária), destacando que esta diretoria é responsável em 
prestar possíveis esclarecimentos adicionais para órgãos competentes quando solicitado. 
 
Pessoas que eventualmente informarem antes da divulgação ao mercado do fato relevante ao 
mercado, deverão informar tal circunstância para que o Diretor de Relação com o Investidores 
efetue as devidas providências necessárias. 

E. Ferramenta de comunicação: 
 
A empresa divulgará simultaneamente os atos ou fatos relevantes através de ofício para CVM e 
Bolsa de Valores e site da empresa (www.cristal-al.com.br). 
 
Adicionalmente, para atos relevantes considerados pelo Diretor de Relação com os Investidores 
como de necessidade maior para disseminação em meios de comunicação, serão definidos 
jornais de grande publicação para complementar a divulgação de informações ao mercado. 
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