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 04 DE MAIO DE 2021
DATA, HORA E LOCAL – Dia 04 de maio de 2021, às 10:00 horas, de forma
exclusivamente digital, por meio de sistema eletrônico de participação a distância, através
da plataforma Zoom.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA – Convocação realizada nos termos do Estatuto Social.
Presentes os membros do conselho de administração por intermédio do sistema
eletrônico de participação a distância realizado através da plataforma Zoom, estando
presentes apenas os Srs. Flávio Maluf e Otávio Maluf, além dos administradores da
Companhia José Antônio Goulart de Carvalho, Diretor Vice-Presidente Executivo e de
Relações com Investidores e Sérgio Henrique Ribeiro, Diretor de Controladoria.
INSTALAÇÃO E MESA – Instalados os trabalhos pelo Presidente do Conselho de
Administração Otávio Maluf, convidou o Dr. Genildo de Brito como Secretário. Por
unanimidade, os membros do Conselho de Administração aprovam a lavratura da ata em
forma sumária e a publicação com a omissão das assinaturas, nos termos dos incisos §1º
e 2º do art. 130 da Lei nº 6.404/76, sendo que os documentos serão arquivados na sede
da Companhia.
ORDEM DO DIA – (1) Exame, discussão e aprovação do relatório de administração,
demonstrações financeiras e resultados do primeiro trimestre de 2021; (2) Cronograma de
Pagamento dos dividendos dos anos de 2014 a 2019; e, (3) Outros assuntos de interesse
da Companhia.

DELIBERAÇÕES – ITEM (1) DA ORDEM DO DIA. Os conselheiros deliberam por
unanimidade, aprovar o relatório de administração, demonstrações financeiras e
resultados do primeiro trimestre de 2021, devidamente acompanhado do relatório de
revisão emitido pela MAZARS AUDITORES INDEPENDENTES.
ITEM (2) DA ORDEM DO DIA – A administração da Companhia expôs aos membros do
conselho de administração sobre o pagamento dos dividendos dos anos de 2014 a 2019,
que diante da impossibilidade de pagamento à vista, por conta das incertezas com a
economia que podem afetar a Companhia, além da necessidade de investimentos para
sua atividade operacional, de modo a não impactar o fluxo de caixa, o pagamento será
efetuado até o dia 31 de dezembro de 2021, sendo que, a Companhia pagará os
dividendos em ordem cronológica em parcelas mensais a partir de outubro. Por
unanimidade, restou aprovado o pagamento dos dividendos nos termos propostos pela
administração da Companhia.
ITEM (3) DA ORDEM DO DIA – Dentre outros assuntos de interesse da Companhia, a
administração fez a apresentação para os conselheiros dos sinistros ocorridos nos últimos
anos em suas fazendas. Em relação à contratação de seguro para as unidades fabris, a
administração informou que esta aguardando o envio das propostas pelas Seguradoras,
para deliberação na próxima reunião do conselho. A administração apresentará na
próxima reunião do conselho os critérios relativos a compensação do crédito de exclusão
do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS.
ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a tratar o Presidente suspendeu a reunião pelo
tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual lida e aprovada pelos conselheiros
presentes a esta reunião. O Presidente e o Secretário declaram expressamente que a
reunião atendeu todos os requisitos previstos na Instrução Normativa Departamento de
Registro Empresarial e Integração-DREI nº 79/20. Certifico que esta ata confere com a
ata lavrada em livro próprio. (a) OTÁVIO MALUF – Presidente da mesa. (a) GENILDO DE
BRITO– Secretário da Mesa. (a) OTÁVIO MALUF; (a) FLÁVIO MALUF; (a) ANTÔNIO
DELFIM NETTO; (a) MIGUEL JOÃO JORGE FILHO. (a) JOSÉ ANTÔNIO MIGUEL NETO

(a) RODRIGO FERNANDES MONTEIRO. (a) LUIS FERNANDO PRUDÊNCIO VELASCO.
Certifica que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 04 de maio de 2021.

OTÁVIO MALUF
Presidente da Mesa

GENILDO DE BRITO
Secretário da Mesa

