COMUNICADO

Prezados,
No dia 15 de janeiro de 2015 a Alumini Engenharia S.A. ingressou na Justiça de São Paulo
com Pedido de Recuperação Judicial, com fundamento na Lei nº 11.101/05. Diante do
cenário econômico atual, principalmente no mercado de óleo e gás, a empresa viu, nas
condições da lei supracitada, a melhor alternativa para a manutenção de suas operações.
No dia de ontem, 20 de janeiro de 2015, o Pedido de Recuperação Judicial foi deferido
pelo Juiz de Direto Dr. Paulo Furtado de Oliveira Filho, da 2ª Vara de Falências e
Recuperações Judiciais da Capital.
Tal medida foi adotada pela Administração para viabilizar a reestruturação e a
continuidade da empresa, dentro de um novo plano de negócios. A Recuperação Judicial
permite que a empresa conte com um período de 180 dias sem que os credores
executem suas dívidas. Durante esse período, a empresa elaborará e apresentará em
juízo o seu plano de recuperação e liquidação de obrigações, visando sempre a
continuidade da mesma.
Para liderar o processo de Recuperação Judicial, foi contratada a consultoria
internacional Alvarez & Marsal. Com mais de 30 anos de atuação no mercado de
reestruturação, a Alvarez & Marsal foi responsável pela recuperação de empresas como
a Varig, Casa & Vídeo (RJ) e, no cenário internacional, o banco Lehman Brothers, entre
outros.
Em curto prazo, enviaremos as primeiras orientações sobre como funciona o processo
de Recuperação Judicial e os próximos passos e as providências que devem ser tomadas
por parte dos credores.
O objetivo é manter uma comunicação constante com a finalidade de aumentar a
transparência e mantê-los informados do andamento e da evolução do processo.
Ressaltamos que durante o período de Recuperação Judicial a empresa continua
operando suas atividades normalmente e que todos os compromissos realizados a partir
do dia 15 de janeiro de 2015 serão pagos nos prazos acordados e não estarão sujeitos a
Recuperação Judicial.
Quaisquer dúvidas que possam surgir favor entrar em contato através do e-mail:
contatorj@aluminieng.com
A Alumini conta com o apoio dos parceiros que construiu ao longo dos seus mais de 50
anos de atividade para superar as dificuldades e reescrever uma história de sucesso.
Atenciosamente,

Administração

