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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO N° 879
Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de 2018, reuniram-se na sua sede social, por
convocação do presidente, Sr. Décio da Silva, os membros do conselho de
administração, que deliberaram:
1) Com base nas projeções das demonstrações financeiras encerradas em 31/12/2017,
distribuir

dividendos

complementares

no

valor

total

de

R$

132.455.341,78,

correspondente a R$ 0,082115193 por ação, beneficiando os acionistas que se acharem
inscritos nos registros de ações nominativas em 02/03/2018. Não haverá incidência do
imposto de renda na fonte para o pagamento de dividendos aos acionistas.
Os dividendos complementares foram calculados após a dedução de 1.310.021 ações
que se encontram em tesouraria, perfazendo o total de 1.613.043.055 ações. O
pagamento aos acionistas ocorrerá em 14/03/2018, sendo as ações consideradas “exdividendos” a partir de 05/03/2018.
2) Submeter à deliberação na próxima Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a
ser convocada para o dia 24 de abril de 2018, proposta de aumento do capital social de
R$ 3.533.972.568,00 para R$ 5.504.516.508,00, através da incorporação de parte do
saldo da conta de Reserva de Lucros/Retenção de Lucros para Investimentos no valor
de R$ 1.970.543.940,00. Esse aumento corresponderá à emissão de 484.305.923 novas
ações ordinárias. Em consequência dessa proposta, os acionistas receberão, a título de
bonificação, 3 (três) novas ações ordinárias para cada 10 (dez) ações ordinárias já
possuídas na data de realização da AGO/E. As novas ações farão jus integralmente aos
direitos que vierem a ser atribuídos a partir do exercício social de 2018 não tendo
qualquer direito referente ao exercício social de 2017. Em relação as ações que não
puderem ser atribuídas por inteiro a cada acionista, será procedido nos termos do § 3º
do art. 169 da Lei nº 6.404/76. Consequentemente, será alterado o caput do artigo 5º
do Estatuto Social.

Após aprovação pelos acionistas em Assembleia Geral, as ações de emissão da
Companhia serão negociadas na B3, “ex-direito” à bonificação, a partir de 25 de abril
de 2018. Para fins do disposto no artigo 10 da Lei 9.249, o custo unitário atribuído às
ações bonificadas será de R$ 4,0688.
Nada mais havendo, após agradecer a presença de todos, o Senhor Presidente encerrou
a reunião. Jaraguá do Sul(SC), 27 de fevereiro de 2018. A presente ata, está lavrada à
página 39 no Livro de atas do Conselho de Administração nº 20, registrado na JUCESC
sob nº 17/133121-4 de 30.11.2017. Ass. Décio da Silva. Presidente do Conselho de
Administração. Nildemar Secches. Vice-Presidente do Conselho de Administração.
Sérgio Luiz Silva Schwartz. Martin Werninghaus. Umberto Gobbato. Dan Ioschpe. Miguel
Normando Abdalla Saad. Membros.
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