Têxtil Renauxview S/A
Atendimento às exigências contidas na Instrução CVM 480/2009
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Proposta da Administração AGE 28/05/2018

1 - Proposta da Administração para Remuneração dos membros do Conselho Fiscal
Proposta da Administração é de que a remuneração dos membros do Conselho Fiscal seja de
10% da média da remuneração mensal fixa dos diretores.

a)

Formulário de Referência - Item 13 (Instrução CVM nº 480 de 07/12/2009)

13.1. Descrever a política ou prática de remuneração do Conselho de Administração, da Diretoria
Estatutária e não Estatutária, do Conselho Fiscal, dos Comitês Estatutários e dos Comitês de Auditoria,
de risco, financeiro e de remuneração, abordando os seguintes aspectos:
a. Objetivos da política ou prática de remuneração:
Conselho de Administração: Remuneração mensal e em valor fixo, definida pelo próprio
conselho com atenção aos limites estipulados pela AGO.
Conselho Fiscal: Remuneração mensal e em valor fixo, definida por AGO/E, atendendo o
disposto no §3 do art. 162 da Lei 6.404/76.
Conselho Consultivo: não se aplica.
Diretores: Remuneração mensal e em valor fixo, definida pelo Conselho de Administração,
com atenção aos limites estipulados pela AGO/E.
b. Composição da remuneração, indicando:
i. Descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles.
Conselho de Administração: Honorários mensais fixos na forma de salário.
Conselho Fiscal: Honorários mensais fixos na forma de salário.
Conselho Consultivo: Não se aplica.
Diretores: Honorários mensais fixos na forma de salário.
ii. Qual a proporção de cada elemento na remuneração total.
A remuneração da Diretoria e do Conselho são 100% fixos.
iii. Metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração:
A remuneração será corrigida pelo mesmo índice de correção dos salários dos empregados da
companhia, a ser definido em convenção coletiva.
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Demais itens não se aplicam.
13.2. Em relação à remuneração reconhecida no resultado dos 3 últimos exercícios sociais e a prevista
para o exercício social corrente do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária e do Conselho
Fiscal, elaborar tabela com o seguinte conteúdo:
Conselho de Administração
Ano
2015
2016
Membros (todos remunerados)
3
3
Remuneração
57.780,00
61.566,48

Ano
Membros (todos remunerados)
Remuneração

Diretoria
2015

2016
2

1.350.996,25

Conselho Fiscal
Ano
2015
Membros (todos remunerados)
5
Remuneração

313.477,60

2017

2018

3
65.147,64

2017
2

3
65.575,08

2018
2

2

1.348.004,52

1.424.469,06

1.434.161,66

2016

2017

2018

5
310.344,00

5
328.396,80

5
330.550,56

Demais não se aplica
13.3. Remuneração variável dos 3 últimos exercícios sociais e prevista para o exercício social corrente
do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal.
Não se aplica
13.4. Plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e da diretoria estatutária,
em vigor no último exercício social e previsto para o exercício social corrente.
Não se aplica
13.5. Remuneração baseada em ações reconhecida no resultado dos 3 últimos exercícios sociais e
prevista para o exercício social corrente, do conselho de administração e da diretoria estatutária.
Não se aplica
13.6. Opções em aberto do conselho de administração e da diretoria estatutária ao final do último
exercício social.
Não se aplica
13.7. Opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em ações do conselho de
administração e da diretoria estatutária, nos 3 últimos exercícios sociais.
Não se aplica
13.8. Descrição sumária das informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados nos
itens 13.5 a 13.7, tal como a explicação do método de precificação do valor das ações e das opções.
Não se aplica.
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13.9. Informar a quantidade de ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no Brasil ou no exterior,
e outros valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas, emitidos pelo emissor, seus controladores
diretos ou indiretos, sociedades controladas ou sob controle comum, por membros do conselho de
administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão1.
Conselho de Administração: 2.084.996 ações
Diretoria: 162.145 ações
Conselho Fiscal: 699.986 ações
13.10. Planos de previdência em vigor conferidos aos membros do conselho de administração e aos
diretores estatutários.
Não se aplica.
13.11. Informações para os 3 últimos exercícios sociais, em relação ao conselho de administração, a
diretoria estatutária e ao conselho fiscal: (todos os membros são remunerados)
Conselho de Administração
Ano
2015
Membros/ano
3
Menor remuneração
1.605,00
Maior remuneração
1.605,00
Remuneração ano
57.780,00
Remuneração média
1.605,00

Ano
Membros/ano
Menor remuneração
Maior remuneração
Remuneração ano
Remuneração média

Ano
Membros/ano
Menor remuneração
Maior remuneração
Remuneração ano
Remuneração média

Diretoria
2015

2016

2017
3

1.605,00
1.762,77
61.566,48
1.710,18

2016
2

3
1.762,77
1.833,10
65.147,64
1.809,66

2017

44.094,65
65.119,46

44.094,65
58.199,97

2
48.429,15
60.522,15

1.350.996,25
56.291,51

1.348.004,52
56.166,86

1.424.469,06
59.352,88

Conselho Fiscal
2015

2

2016
5

2017
5

4.854,28
5.965,32

4.854,28
5.331,46

5
5.331,46
5.544,19

313.477,60
5.224,63

310.344,00
5.172,40

328.396,80
5.473,28

13.12. Mecanismos de remuneração ou indenização.
1

Para evitar a duplicidade, quando uma mesma pessoa for membro do conselho de administração e da diretoria, os valores
mobiliários por ela detidos devem ser divulgados exclusivamente no montante de valores mobiliários detidos pelos
membros do conselho de administração.
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Não se aplica.
13.13. Percentuais da remuneração partes relacionadas aos controladores.
Não se aplica.
13.14. Valores reconhecidos no resultado do emissor como remuneração de membros do Conselho de
Administração, do Conselho Consultivo e da Diretoria estatutária, agrupados por órgão, por qualquer
razão que não a função que ocupem, como por exemplo, comissões e serviços de consultoria ou
assessoria prestada, em relação aos 3 últimos exercícios sociais.
Não se aplica.
13.15. Valores reconhecidos no resultado dos controladores, diretos ou indiretos, de sociedade sob
controle comum e de controladas do emissor, como remuneração de membros do Conselho de
Administração, do Conselho Consultivo e da Diretoria estatutária do emissor, agrupados por órgão,
especificando a que titulo tais valores foram atribuídos a tais indivíduos, em relação aos 3 últimos
exercícios sociais
Não se aplica.
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