
 
 

 
 

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

CIA. ABERTA 
NIRE Nº 35.300.0280.15 

 
 
 

MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO A DISTÂNCIA ENVIADO PELO 
ESCRITURADOR 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 
 

Divulgamos aos acionistas e ao mercado em geral, nos termos da Instrução CVM nº 

481/09, conforme alterada, o mapa sintético (anexo), de votação que consolida as 

instruções de voto proferidas a distância por seus acionistas, recebidos do escriturador, 

para cada uma das matérias que serão examinadas, discutidas e votadas na 

Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 25 de abril de 2018, às 10:00h, com 

as indicações do total de aprovações, rejeições e abstenções para cada uma das 

matérias constantes da ordem do dia, sem que nenhum voto à distância tenha sido 

proferido pelos acionistas. 

 

 
 

São Paulo, 23 de abril de 2018. 
 

 
 
 

EUCATEX S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
 

José Antônio Goulart de Carvalho 
Diretor Vice-Presidente Executivo e de Relações com Investidores 
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Mapa Final de Votação

Empresa: 00670 - EUCATEX S A INDUSTRIA E COMERCIO

Data Assembleia: 25/04/2018 Hora Assembleia: 10:00

Cód. Assembleia BVMF: 000000000000000767

Tipo Assembleia: ASSEMBLEIA GERAL

Período Votação: 26/03/2018 Até: 19/04/2018

 Descrição da Deliberação
Quantidade de Ações

Aprovar
(Sim)

Rejeitar
(Não)

Abster-se

0001 - Aprovar as contas dos administradores e as demonstracoes
financeiras referentes ao exercicio social encerrado em 31 de dezembro
de 2017.

- - -

0002 - Aprovar a destinacao do lucro liquido do exercicio social encerrado
em 31 de dezembro de 2017 e a distribuicao de dividendos, nos termos
da Proposta da Administracao, da seguinte forma:

2.1) Reserva Legal: destinacao de 5% (cinco por cento) do lucro liquido
de 2017 a constituicao de Reserva Legal no importe de R$ 2.096.867,73
(dois milhoes, noventa e seis mil, oitocentos e sessenta e sete reais e
setenta e tres centavos);

2.2) Reserva de Reavaliacao: destinacao de R$ 2.367.391,54 (dois
milhoes, trezentos e sessenta e sete mil, trezentos e noventa e um reais e
cinquenta e quatro centavos), correspondentes ao ajuste de avaliacao
patrimonial, para a reserva de reavaliacao;

2.3) Distribuicao de Dividendos: distribuicao de dividendos no importe de
R$ 5.946.370,50 (cinco milhoes, novecentos e quarenta e seis mil,
trezentos e setenta reais e cinquenta centavos);

2.4) Reserva para Expansao e Investimentos: destinacao de R$
17.839.111,49 (Dezessete milhoes, oitocentos e trinta e nove mil, cento e
onze reais e quarenta e nove centavos) a reserva estatutaria para
expansao e investimentos;

2.5) Reserva de lucros a realizar: destinacao de R$ 13.687.613,33 (treze
milhoes, seiscentos e oitenta e sete mil, seiscentos e treze reais e trinta e
tres centavos) a conta de reserva de lucros a realizar.

- - -

0003 - Aprovar que o Conselho de Administracao seja composto
conforme proposta da administracao.

- - -

0004 - Deseja requerer a adocao do processo de voto multiplo para
eleicao do Conselho de Administracao, nos termos do artigo 141 da Lei n
6.404, de 1976?

- - -

Antonio Delfim Netto

Flavio Maluf

Giovani Torre

Heitor Aquino Ferreira

Marcelo Faria Parodi

Miguel Joao Jorge Filho

Otavio Maluf

Identificação da Chapa: 0000000001 - Chapa Unica - - -

Candidatos:

0005 - Indicacao de todos os nomes que compoem a chapa

0006 - Caso um dos candidatos que compoem a chapa escolhida deixe
de integra-la, os votos correspondentes as suas acoes podem continuar
sendo conferidos a chapa escolhida?

- - -

0007 - Em caso de adocao do processo de eleicao por voto multiplo, os
votos correspondentes as suas acoes devem ser distribuidos em
percentuais igualitarios pelos membros da chapa que voce escolheu?

- - -

0008 - Visualizacao de todos os candidatos que compoem a chapa para
indicacao da % (porcentagem) dos votos a ser atribuida
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Antonio Delfim Netto - - -

Flavio Maluf - - -

Giovani Torre - - -

Heitor Aquino Ferreira - - -

Marcelo Faria Parodi - - -

Miguel Joao Jorge Filho - - -

Otavio Maluf - - -

Identificação da Chapa: 0000000001 - Chapa Unica
Candidatos:

0009 - Aprovar a fixacao da remuneracao global e anual dos
Administradores para o periodo compreendido entre 01 de janeiro e 31 de
dezembro de 2018, nos termos da Proposta da Administracao, no valor
de ate R$ 10.000.000,00 (dez milhoes de reais).

- - -

0010 - Deseja solicitar a instalacao do Conselho Fiscal, nos termos do
artigo 161 da Lei n  6.404, de 1976?

- - -

0011 - Em caso de segunda convocacao da Assembleia Geral, as
instrucoes de voto constantes deste Boletim podem ser consideradas
tambem para a realizacao em segunda convocacao?

- - -
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Telefones Úteis Fone Fácil Bradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

Capital e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022

SAC - Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099

Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a ouvidoria das 08h às 18h de 2ª a 6º feira, exceto feriados.

Banco Bradesco S.A.
Departamento de Ações e Custódia
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