Brusque (SC), 20 de agosto de 2020.
À CVM – COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Sra. Ana Lúcia da Costa Pereira – Superintendente Administrativo - Superintendente
de Acompanhamento de Empresas e Ofertas de Valores Mobiliários de Renda Variável
C/C:
- Sr. Fernando Soares Vieira – Superintendência de Relações com Empresas
- Sr. Francisco José Bastos Santos – Superintendência de Relações com o Mercado e
Intermediários
Ref.: Ofício B3 588/2020-SLS de 19/08/2020

Prezada Senhora Ana Lúcia,

TÊXTIL RENAUXVIEW S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o n° 82.982.075/0001-80, com sede em Brusque (SC), na Rua do Centenário, n°
215, Bairro Centro, CEP 88.351-020 vem por meio deste se manifestar com relação ao
questionamento apresentado por Vossa Senhoria nos termos abaixo transcritos:
“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 20/08/2020, se há algum fato do conhecimento de
V.S.a. que possa justificá-los”.

Consoante tabela acima, informamos que a Companhia não tem conhecimento
de qualquer fato ou ato ocorrido, ou relacionado aos seus negócios, que possa justificar a
movimentação atípica das ações preferenciais de sua emissão nos pregões da B3 S.A. – Brasil,
Bolsa, Balcão.
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Nos termos da legislação aplicável e em conformidade com as melhores
práticas de governança, a Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral
informados sobre qualquer ato ou fato relevante relacionado aos seus negócios.
Sendo o que tínhamos para o momento.

Ficamos à disposição.

Atenciosamente,

TÊXTIL RENAUXVIEW S/A
Márcio Luiz Bertoldi
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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