EUCATEX S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF. 56.643.018/0001-66
NIRE Nº 35.300.028.015

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2017
DATA, HORA E LOCAL – Dia 20 de março de 2017, às 10:00 hs, na sede
localizada na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 – Torre I – 11º andar –
Vila Nova Conceição – cidade de São Paulo – Estado de São Paulo – CEP.
04543-900.
PRESENÇA – A maioria dos membros do Conselho de Administração da
Companhia e a totalidade dos diretores.
COMPOSIÇÃO DA MESA – Presidente – Sr. Otávio Maluf, Secretário – Sr. Flávio
Maluf
CONVOCAÇÃO – O Sr. Presidente do Conselho de Administração convocou a
reunião na forma do Estatuto Social.
ORDEM DO DIA – (1) Exame, discussão e aprovação do relatório de
administração,

demonstrações

financeiras

e

parecer

dos

auditores

independentes, referente o exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; (2)
Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia; (3)
Convocação de Assembleia Geral Ordinária; (4) Deliberar sobre o Estudo Técnico

da Viabilidade do Ativo Fiscal Diferido; (5) Eleição da Diretoria e tomada de
posse; e, (6) Outros assuntos de interesse da Companhia.
DELIBERAÇÕES – ITEM (1) DA ORDEM DO DIA – O Sr. Presidente distribuiu
aos membros do Conselho de Administração o relatório de administração e as
demonstrações financeiras da Companhia, acompanhados do parecer dos
auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31/12/2016,
tendo a Diretoria concordado com as opiniões expressas no relatório dos
auditores independentes e com as demonstrações financeiras. Em seguida o Sr.
Presidente prestou os devidos esclarecimentos, e após amplo debate a matéria
restou aprovada por unanimidade dos membros presentes. ITEM (2) DA ORDEM
DO DIA – Os Senhores Conselheiros deliberam por unanimidade, “ad
referendum” da Assembleia Geral Ordinária, fixar a remuneração global anual dos
administradores da Companhia no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de
reais). ITEM (3) DA ORDEM DO DIA – Os membros do Conselho de
Administração deliberam por unanimidade, convocar a Assembleia Geral
Ordinária a ser realizada no dia 25 de abril de 2017 às 9:00hs, em sua sede social
na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 – Torre I – 11º andar – São
Paulo/SP, tendo a seguinte ordem do dia, (a) deliberar sobre o relatório de
administração,

demonstrações

financeiras

e

parecer

dos

auditores

independentes, referente o exercício social findo em 31/12/2016; (b) fixar a
remuneração global anual dos administradores da Companhia; (c) Eleger os
membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal; e, (d) Destinação 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), sendo
distribuído da seguinte forma: (d.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); (d.2) realização do 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); (d.3) 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); (d.4) Dividendos mínimos
obrigatórios no importe 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; e, (d.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). ITEM (4)
DA ORDEM DO DIA – Os Senhores Conselheiros após análise e debate das
projeções de resultado para realização do Ativo Fiscal Diferido, deliberam por
unanimidade aprovar o Estudo Técnico da Viabilidade do Ativo Fiscal Diferido,
nos termos da Instrução CVM nº 371, de 27/06/2002, cuja cópia constitui parte
integrante desta ata, a qual será arquivada na sede da Companhia. ITEM (5) DA
ORDEM DO DIA – Os Senhores membros do Conselho de Administração
reelegem os diretores da Companhia para um triênio, a findar-se por ocasião da
instalação da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até o mês de abril de
2020, sendo que o prazo de gestão se estenderá até a investidura dos
sucessores e ao assinarem esta ata, tomam posse dos cargos para os quais

foram eleitos, tendo cada um, declarado não estarem incursos em nenhum dos
crimes previstos em lei que os impeçam de exercerem as atividades mercantis:
DIRETOR PRESIDENTE - FLÁVIO MALUF, brasileiro, divorciado, industrial
domiciliado na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 – Torre I – 11º andar –
São Paulo/SP – CEP. 04543-900, portador da cédula de identidade RG.
7.284.451-6-SSP/SP e inscrito no CPF/MF. sob o nº 064.335.778-57; DIRETOR
VICE-PRESIDENTE GERAL - OTÁVIO MALUF, brasileiro, casado, economista,
residente e domiciliado na Rua Lourenço de Almeida Prado, 38 – São Paulo/SP –
CEP. 05690-090, portador da cédula de identidade RG. 7.284.449-8-SSP/SP e
inscrito no CPF/MF. sob o nº 012.246.798-14; e, DIRETOR VICE-PRESIDENTE
EXECUTIVO e de RELAÇÕES COM INVESTIDORES – JOSÉ ANTÔNIO
GOULART

DE

CARVALHO,

brasileiro,

casado,

engenheiro

mecânico,

domiciliado na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 – Torre I – 11º andar –
São Paulo/SP – CEP. 04543-900, portador da cédula de identidade RG. nº
8.955.995-SSP/SP e inscrito no CPF/MF. sob o nº 040.057.668-62.
AUTORIZAÇÃO – Fica autorizada a publicação da ata com omissão das
assinaturas dos membros do Conselho de Administração.
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) ANTÔNIO DELFIM NETTO; (a) MARCELO FARIA PARODI;

MIGUEL JOÃO JORGE FILHO; e, JOSÉ ANTÔNIO GOULART DE CARVALHO.
(a) Certifica que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 20 de março de 2017

FLÁVIO MALUF
Secretário da Mesa

