EUCATEX S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO
COMPANHIA ABERTA

CNPJ/MF. 56.643.018/0001-66
NIRE Nº 35300028015

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA NO DIA 25 DE ABRIL DE 2017
DATA, HORA E LOCAL – Dia 25 de abril 2017, às 9:00 horas, na sede social
localizada na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 – Torre I – 11º andar –
Vila nova Conceição – cidade de São Paulo – Estado de São Paulo.
PRESENÇA – A Assembleia Geral Ordinária foi instalada, conforme assinaturas
apostas no Livro de Presença de Acionistas. A administração da Companhia esta
representada pelo Diretor de Controladoria Sérgio Henrique Ribeiro e a auditoria
externa BDO RCS Auditores Independentes, pelo Sr. Ronaldo Silva dos Santos,
inscrito no CRC/SP sob o nº SP-228140/0-4.
COMPOSIÇÃO DA MESA – Presidente – Sr. Otávio Maluf, Secretário – Sr. Flávio
Maluf.
PUBLICAÇÕES – O Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras e
Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2016, foram publicados no dia 23/03/2017 nos jornais Valor
Econômico, fls. E3/E6 e no Diário Oficial Empresarial do Estado de São Paulo fls.
144/52, respectivamente. O Edital de Convocação foi publicado nos jornais Diário
Oficial do Estado de São Paulo, Caderno Empresarial, nos dias 08, 11 e 12 de
abril de 2017, fls. 61, 48 e 58, respectivamente, e, no Valor Econômico, nos dias
08, 09 e 10 e 11 e 12 de abril de 2017, fls. E3, E6 e E5, respectivamente.
ORDEM DO DIA – 1) Deliberar sobre o Relatório de Administração,
Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, referente ao

exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; 2) Fixar a remuneração global
anual dos administradores da Companhia; 3) Eleger os membros Efetivos e
Suplentes do Conselho Fiscal; e, 4) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido
do exercício social encerrado em 31/12/16.
DELIBERAÇÕES – Aprovadas por unanimidade dos presentes com abstenção
dos impedidos, as seguintes deliberações: ITEM (1) – Tomada de contas da
administração, exame, discussão e aprovação das Demonstrações Financeiras e
do Relatório de Administração, relativos ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2016, devidamente acompanhadas do Parecer dos Auditores
Independentes. ITEM - (2) Por unanimidade dos presentes, é fixada a
remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de
2017 no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais. ITEM (3) – Por
solicitação dos acionistas presentes foi submetida à discussão, tendo sido
aprovada por maioria à proposta de instalação do Conselho Fiscal, Conselheiros
Efetivos: (3.1) SIMONE CARRERA, brasileira, solteira, publicitária e
administradora, portadora da cédula de identidade RG. nº 18.899.564-X-SSP/SP
e inscrita no CPF/MF. sob o nº 112.254.638-66, domiciliada na Rua Diogo
Jacome, 518 – apto.62 – Bloco II - São Paulo/SP – CEP. 04512-001; (3.1.2)
ALVARO ALEXANDRE BUZAID, brasileiro, casado, industrial, portador da
cédula de identidade RG. 8.956.502-SSP/SP, inscrito no CPF/MF. nº
013.815.458-90, domiciliado na Rua Professor Luciano Gualberto,111 – Morumbi
-São Paulo – SP – CEP. 05655-010; (3.1.3) MARCOS ROBERTO DE OLIVIEIRA,
brasileiro, administrador de empresas, residente na Alameda das Palmeiras, 781,
apto. 101 – Parque Faber I – São Carlos/SP – CEP. 13561-353, portador da
cédula de identidade RG. 33.520.544-6-SSP/SP; (3.1.4) MARCELLO JOAQUIM
PACHECO, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG.
18.975.204-SSP/SP e inscrito no CPF/MF. sob o nº 112.459.108-76, residente e
domiciliado na Rua Jacarandá, 121 – Chácaras Bela Vista – Mairiporã/SP – CEP.
07600-970 – Cx. Postal 185; e, (3.1.5) MURICI DOS SANTOS, brasileiro, casado,
advogado, portador da cédula de identidade RG. 28.202.126-7-SSP/SP e inscrito
no CPF/MF. sob o nº 248.933.788-21, residente e domiciliado na Estrada Sarkis
Tellian, 836 – Bairro Santa Inês – Mairiporã – SP – CEP. 07600-000– Estado de
São Paulo. Conselheiros Suplentes: (3.2) FREDDY RABBAT, brasileiro,
casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG. 10.384.416-8-SSP/SP
e inscrito no CPF/MF. sob o nº 063.172.878-30 Av. Lopes de Azevedo, 166 – São
Paulo/SP – CEP. 05603-000; (3.2.1) ELAINE APARECIDA ALIBA, brasileira,
casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG.

16.224.483-6-SSP/SP e inscrita no CPF/MF. sob o nº 088.825.868-20, residente e
domiciliada na Rua Tuim, 101 – Apto. 703 – Vila Uberabinha – São Paulo/SP –
CEP. 04514-100; (3.2.3) MADALENA SPINAZZOLA, brasileira, administradora
de empresas, residente na Rua Gassipós, 66 – Vila Mariana – São Paulo/SP –
CEP. 04019-090, portadora da cédula de identidade RG. 23.818.159-5-SSP/SP e
inscrita no CPF/MF. 206.248.308-29; (3.2.4) LUIS ANTÔNIO ESTEVES NOEL,
brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG. 05.569.082-oIFP/JR e inscrito no CPF. 013.139.287-55, residente e domiciliado na SQW, 305 –
Bloco J – Apto. 109 – Sudoeste – Brasília-DF - CEP. 70673-461; e, (3.2.5)
RENATO VENICIUS DA SILVA, brasileiro, solteiro, contador, portador da cédula
de identidade RG. 46.732.494-3-SSP e inscrito no CPF/MF. 369.879.408-00,
residente e domiciliado na Rua Shiguemi Aiacyda, 226 – Mairiporã-SP – CEP.
07600-000. Os conselheiros eleitos exercerão suas funções até a data da
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até 30 de abril de 2018, tendo sido
declarados que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que
os impeçam de exercerem atividades mercantis. A acionista Public Employees
Retirement System Of Ohio, votou contra a instalação do Conselho Fiscal e os
demais acionistas se abstiveram de votar. ITEM (4) - Os acionistas presentes com
abstenção dos impedidos, deliberam, por unanimidade de votos dos presentes,
aprovar a Proposta de Destinação do Lucro Líquido constante das demonstrações
financeiras de 31 de dezembro de 2016. A proposta é que o montante do lucro
líquido apurado no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016,
correspondente a R$ 33.576.534,25 (trinta e três milhões, quinhentos e setenta e
seis mil, quinhentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos), tenha a
seguinte destinação: (4.1) Constituição de Reserva Legal no importe de R$
1.678.826,71 (um milhão, seiscentos e setenta e oito mil, oitocentos e vinte e seis
reais e setenta e um centavos); (4.2) Realização de ajuste de avaliação
patrimonial e reserva de reavaliação no montante de R$ 2.953.320,43 (dois
milhões, novecentos e cinquenta e três mil, trezentos e vinte reais e quarenta e
três centavos); (4.3) Pagamento de dividendo mínimo obrigatório será
efetuado até o final do exercício de 2017, a critério da administração da
Companhia, no valor de R$ 4.773.465,28 (quatro milhões, setecentos e setenta e
três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos),
representando R$ 0,048597 por ação ordinária e R$ 0,053458 por ação
preferencial. As ações de emissão da Companhia passarão a ser negociadas ex
dividendos em 26/04/17; (4.4) Reservas de lucros a realizar no importe de R$
15.757.166,83 (quinze milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, cento e
sessenta e seis reais e oitenta e três centavos); e, (4.5) Constituição de reserva

estatutária para expansão e investimentos no importe de R$ 14.320.395,85
(quatorze milhões, trezentos e vinte mil, trezentos e noventa e cinco reais e
oitenta e cinco centavos).
AUTORIZAÇÃO – Fica autorizada a publicação da ata com omissão das
assinaturas dos acionistas, nos termos do §2º do art. 130 da Lei nº 6.404/76.
ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente suspendeu
a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, lida e
aprovada, foi assinada pelos presentes. (a) OTÁVIO MALUF – Presidente da
mesa. (a) FLÁVIO MALUF – Secretário da Mesa. (a) OTÁVIO MALUF; (a)
FLÁVIO MALUF; (a) PAULO SALIM MALUF; (a) PASAMA PARTICIPAÇÕES S/C.
LTDA; (a) BRASCORP PARTICIPAÇÕES LTDA; (a) GRANDFOOD INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA; (a) PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF
OHIO; (a) DGIA EMERGING MARKETS EQUITY FUND LP; (a) IBM
DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND; (a) OMERS ADMINISTRATION
CORPORATION; (a) TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; (a) THE
GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF ALBERTA; (a) THE PENSIONS
RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD; (a) UTAH STATE
RETIREMENT SYSTEMS; (a) AXA SWISS INSTITUTIONAL FUND – EQUITES
GLOBAL EX SWITZERLAND; (a) ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP
EQUITY FUND LLC; (a) BRAVIA BRAZIL LLC – BNY MELLON SERVIÇOS
FINANCEIROS DTVM S/A; (a) BRAVIA CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA; (a)
BRAVIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES; (a) MURICI DOS
SANTOS. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 25 de abril de 2017

FLÁVIO MALUF
Secretário da Mesa

