ELECTRO AÇO ALTONA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 82.643.537/0001-34
NIRE nº 42300011304
COMUNICADO
Em cumprimento ao disposto na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, a
Electro Aço Altona S.A. (“Companhia”) vem a público comunicar aos seus
acionistas e ao mercado em geral que recebeu nesta data, 20 de novembro de
2014, comunicado da Werner S.A. Agricultura, Indústria e Comércio, sua
controladora direta, nos seguintes termos:
“Werner S.A Agricultura Indústria e Comércio, pessoa jurídica de direito privado
estabelecida na forma de sociedade anônima de capital fechado, com sede a Rua
Pernambuco, 205, sala 03, Bairro Itoupava Seca, Blumenau-SC, e inscrita no
CNPJ/MF sob n. º 82.645.722/0001-68 e na Junta Comercial de Santa Catarina
sob o NIRE 42300007277 (doravante “Werner S.A.”), neste ato representada na
forma de seus estatutos sociais vem, por meio desta, comunicar o seguinte:
Conforme de conhecimento geral, o Senhor Bernardo Hermann Wolfgang Werner,
acionista da Electro Aço Altona S.A. (doravante “Companhia”) e da “Werner S.A.”,
faleceu em 2008 e, por conseqüência, iniciou-se o processo de inventário de seus
bens. O mesmo possuía 529.971 ações da “Companhia” em seu nome, sendo
443.564 ações preferenciais e 86.407 ações ordinárias.
O processo de inventário tramita na 2ª Vara Cível da Comarca de Blumenau/SC
em segredo de justiça.
Informamos que foi protocolada em 13 de novembro de 2014 petição ao Juízo do
Inventário apresentando plano de partilha dos bens inventariados, bem como a
meação da viúva. Concomitantemente, foi requerida a desistência de todas as
ações judiciais a respeito da sucessão do Senhor Bernardo Hermann Wolfgang
Werner, cujas partes eram os herdeiros e a viúva.
Vale ressaltar que o controle da “Companhia” não será alterado pela sucessão em
questão, o qual continuará exercido pela “Werner S.A.” mesmo após a partilha
dos bens. Da mesma forma, a “Werner S.A.” continuará sendo controlada pela
empresa Bellevue Participações Societárias Ltda.
Sendo o que nos cumpria para o momento, ficamos à disposição para qualquer
esclarecimento que se faça necessário.
Blumenau, 14 de novembro de 2014.
A Administração.”
Este é inteiro teor do comunicado da Werner S.A Agricultura Indústria e Comércio.

A Companhia manterá os seus acionistas e o mercado em geral informados.
Essas informações serão incluídas no Formulário de Referência da Companhia e
estarão disponíveis no site da CVM em http://www.cvm.gov.br/ e no site da
Companhia em www.altona.com.br/ri, dentro do prazo legal.
Blumenau, 20 de novembro de 2014.
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