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Fato Relevante
Sucessão do Diretor Presidente da Tupy S.A.

Joinville, 13 de março de 2018 – A Tupy S.A. (“Companhia”, B3: TUPY3), em cumprimento ao artigo 157, §4° da Lei
6.404/76, e ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 358/02, comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da Companhia, em reunião ocorrida nesta
data, decidiu dar início aos procedimentos relativos à sucessão do Diretor Presidente, Sr. Luiz Tarquínio Sardinha
Ferro, e elegeu o Sr. Fernando Cestari de Rizzo, Diretor Vice-Presidente da Unidade de Negócios Automotivos, para
sucedê-lo.
A alteração organizacional ora deliberada advém de processo planejado, no âmbito de programa de sucessão
existente na Companhia. Será efetivada no dia 02 de abril de 2018, quando o Sr. Fernando de Rizzo tomará posse
no cargo de Diretor Presidente.
Durante os quinze anos de sua gestão como Diretor Presidente, Luiz Tarquínio Sardinha Ferro promoveu ampla
restruturação financeira e organizacional e liderou a retomada de atividades relativas às estratégias de longo prazo
da Tupy, processo cuja organização foi reformulada e consolidada a partir de 2009 e resultou, dentre outras
realizações, em aquisições de duas empresas no México, oferta subsequente (follow-on) das ações da Companhia
com adesão ao Novo Mercado e, por fim, emissão de títulos de dívida no mercado internacional.
O Sr. Fernando de Rizzo, que participou ativamente de todo o processo de transformação acima relatado, está na
Companhia desde 1994 e atuou nas áreas de Manufatura, Engenharia e Planejamento Estratégico. Em 2004
assumiu posição estatutária - Vice-Presidente de Vendas - na qual permaneceu até 2012. Deste então, é VicePresidente da Unidade de Negócios Automotivos.
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Material Fact
Succession of the Chief Executive Officer of Tupy S.A.

Joinville, March 13, 2018 – Tupy S.A. (“Company”), (B3: TUPY3), pursuant to article 157, paragraph 4 of Law 6,404,
and Instruction 358/02 issued by the Brazilian Securities and Exchange Commission (“CVM”), hereby informs its
shareholders and the market that:
At a meeting held on this date, the Company’s Board of Directors resolved to begin the procedures related to the
succession of the Chief Executive Officer, Mr. Luiz Tarquínio Sardinha Ferro, and elected Mr. Fernando Cestari de
Rizzo, Executive Vice-President of the Automotive Business Unit, to succeed him.
The hereby-resolved organizational change was the result of a planned process that is part of the Company’s
succession program. The process will be completed on April 2, 2018, when Mr. Fernando de Rizzo will take office
as Chief Executive Officer.
In the fifteen years of his mandate as Chief Exeuctive Officer, Mr. Luiz Tarquínio Sardinha Ferro carried out
extensive financial and organizational restructuring and led the resumption of activities related to Tupy’s long-term
strategies. This process was restructured and consolidated as of 2009 and resulted in the acquisition of two
Mexican companies, a follow-on offer of the Company’s share with adherence to Novo Mercado and, finally, the
issuance of bonds in the international market, among other achievements.
Mr. Fernando de Rizzo, who has actively participated in the entire transformation process mentioned above, has
been in the Company since 1994, working in the Manufacture, Engineering and Strategic Planning areas. In 2004
he held a statutory position as Vice-President of Sales, in which he remained until 2012. Since then, he has been
the Vice-President of the Automotive Business Unit.
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