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COMUNICADO AO MERCADO 
 
 

Alienação e Participação Relevante    
 

A Mundial S/A - 

em atendimento ao disposto no Art.12 da Resolução CVM Nº 44/2021, recebeu da RTI Vertex 

Investimentos Ltda., sociedade inscrita no CNPJ 08.343.232/0001-54, comunicado informando 

que os Clubes de Investimentos e Carteiras Administradas sob sua gestão venderam ações de 

emissão da Companhia - MNDL3 em 09/12/2021, passando a deter um total consolidado de 

735.735 ações ordinárias, que representam 29,6636% do total das ações ordinárias (MNDL3), 

configurando alienação de participação acionária relevante. Declarou ainda, que não detém 

bônus de subscrição, direitos de subscrição de ações, opções de compra de ações e 

debêntures conversíveis em ações de emissão da Companhia. A participação acionaria detida 

tem por objetivo o investimento na companhia, sem a intenção de alterar a composição de 

controle ou a estrutura administrativa da Companhia. 

 
 

São Paulo, 14 de dezembro de 2021. 
 

Marcelo Fagondes de Freitas 
Diretor de Relações com Investidores 
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