BAHEMA S.A.
CNPJ/MF Nº 45.987.245/0001-92
NIRE 35.300.185.366

COMUNICADO AO MERCADO
A Bahema S.A. . (BM&FBOVESPA: BAHI3) (“Bahema” ou “Companhia”), em atendimento ao disposto
no artigo 12 da Instrução CVM 358/2002, conforme alterada, comunica a seus acionistas e ao mercado
em geral o recebimento de correspondência do acionista Manuel Alceu Affonso Ferreira, inscrito no
CPF/MF sob o nº 005.667.218-72 (“acionista”), na qual informou que, mediante a transferência por
doação de ações, realizada em 03/03/2017 na custódia do Banco Itaú S/A, reduziu sua participação
acionária na BAHEMA S.A. (“Companhia”), passando a deter 26.415 (vinte e seis mil, quatrocentas e
quinze) ações ordinárias da Companhia, representativas de aproximadamente 4,37% (quatro vírgula
trinta e sete por cento) das ações ordinárias de emissão da Companhia.
O acionista informou, ainda, que a participação detida visa apenas investimento, não tendo como
objetivo alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da Companhia. Finalmente,
comunicou que não é parte em nenhum acordo ou contrato para regular o exercício do direito de voto
ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da Companhia.
São Paulo, 08 de maio de 2017
Guilherme Affonso Ferreira Filho
Diretor de Relações com Investidores

São Paulo, 08 de maio de 2017.

À
BAHEMA S.A.
Av. Brig. Faria Lima, 2369 – 8º andar – Cjs. 812 a 815
Jardim Paulistano
São Paulo – SP CEP 01452-000

A/C:

Sr. Guilherme Affonso Ferreira Filho, Diretor de Relação com Investidores

Ref.:

divulgação de alienação de participação acionária relevante

Prezados Senhores,
Na qualidade de acionista desta companhia, nos termos do Art. 12 da Instrução nº 358/2002 da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), venho solicitar à V.Sas. a divulgação das seguintes
informações à CVM, à BM&F Bovespa e ao Mercado em geral, que:
1. Mediante a transferência por doação de ações, realizada em 03/03/2017 na custódia do Banco
Itaú S/A, reduzi minha participação acionária na BAHEMA S.A. (“Companhia”), passando a deter
26.415 (vinte e seis mil, quatrocentas e quinze) ações ordinárias da Companhia, representativas
de aproximadamente 4,37% (quatro vírgula trinta e sete por cento) das ações ordinárias de
emissão da Companhia.
2. A participação detida visa apenas investimento, não tendo como objetivo alterar a composição do
controle ou a estrutura administrativa da Companhia.
3. Atualmente não sou parte em nenhum acordo ou contrato para regular o exercício do direito de
voto ou a compra e venda de valores mobiliários de emissão da Companhia.
Atenciosamente,

Manuel Alceu Affonso Ferreira

