
Campinas, 13 de outubro de 2009 

Ações da Lix da Cunha apresentam bom desempenho. 

Com a volta do otimismo no mercado de ações e início da recuperação da economia global a Lix 

da Cunha vem alcançando excelente desempenho dos seus papéis no mercado de ações. 

As ações ON (lixc3) alcançaram o valor de R$ 4,00 no início deste mês, o que representa uma 

valorização de 87,78% nos últimos 12 meses e de 43,97% no ano de 2009.  

Quanto as ações  PN (lixc4), que chegaram a ser negociadas a R$ 2,60 em Outubro de 2008, hoje 

estão cotadas a R$ 4,17, o que representa valorização de 53,47% nos últimos 12 meses e de 

61,03% no ano,  refletindo o excepcional desempenho desses papéis provocado principalmente 

pelo pagamento de dividendos e pela confiança do mercado nos créditos que a Lix da Cunha 

tem a receber. 

Em relação ao mercado, os ativos preferenciais e ordinários  da Lix da Cunha apresentam um 

ótimo desempenho, como se pode  verificar no quadro abaixo: 

Performance LIXC4 – 13/10/2009        Performance LIXC3 – 13/10/2009 

Var % Ativo Setor Ibovespa 

 30 Dias +25,60 +4,12 +10,76 

12 Meses +53,47 +38,45 +58,33 

No Ano +61,03 +60,36 +72,16 

Fonte: infomoney 

 

Com a possibilidade cada vez mais sólida de negociação dos créditos que a empresa tem a 

receber do Governo Federal e Estadual se concretizarem, a tendência de valorização dos papéis 

da Lix da Cunha também se solidifica. Essa tendência é ainda sustentada pela recuperação da 

economia e os investimentos constantes trazidos pelo Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC) e pela demanda crescente de imóveis na região de atuação da Lix da Cunha. 

Diversas ações para saneamento das dívidas  da companhia estão em andamento, o que trará 

maior tranqüilidade administrativa para a empresa voltar a investir e crescer através de maior 

Var % Ativo Setor Ibovespa 

30 Dias +4,17 +5,21 +11,83 

12 Meses +87,78 +36,91 +58,36 

No Ano +43,97 +62,45 +75,31 



presença no mercado imobiliário e do setor privado e das concessionárias de serviços públicos,  

além de maior participação em obras. 

A Lix também está a procura de parceiros e investidores para desenvolvimento de novos 

projetos na área imobiliária para construção de condomínios horizontais e verticais, além de 

projetos de Infra-estrutura, terraplenagem e obras viárias, com o objetivo de expandir suas 

atividades e aproveitar a boa fase da economia. 

O efeito das mudanças que a Lix da Cunha está implantando, tem refletido favoravelmente no 

mercado de ações e potencializado a valorização das ações da Lix da Cunha. Como se pode 

observar no quadro abaixo, a quantidade e  o volume de negócios têm evoluído muito bem, com 

crescimento de 45% no número de negócios e 83% no volume negociado, tais dados somente 

reforçam a confiança do mercado na recuperação e crescimento da empresa. 

Principais Indicadores  (vrs. médios) – 13/10/2009 

 Período 
Cotação 

(R$) 
Qtde.  Vol. (R$) No. Neg 

 Último 4,17 31,50 mil 131,68 mil 29 

 3 dias 4,20 15,75 mil 65,84 mil 15 

 5 dias 4,12 62,73 mil 253,33 mil 54 

 8 dias 4,03 45,23 mil 180,94 mil 41 

 13 dias 3,93 40,93 mil 160,27 mil 38 

 21 dias 3,82 44,34 mil 168,26 mil 40 

 34 dias 3,66 32,94 mil 122,90 mil 30 

 89 dias 3,38 29,54 mil 103,40 mil 29 

 233 dias 3,12 21,38 mil 70,54 mil 21 

 610 dias 3,14 21,33 mil 71,71 mil 20 

Fonte: infomoney 

 


