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 AGO 2021

1 - Proposta da Administração para Remuneração dos Administradores
a) Instrução CVM nº 481/2009 - Art. 12. I
b) Instrução CVM nº 481/2009 - Art. 12. II
2 – Comentários dos Administradores sobre a Situação Financeira da Companhia
Conforme item 10 do Formulário de Referência (Instrução CVM nº 480/2009)
(Art. 9 da Instrução CVM nº 481/2009)
3 – Candidatos ao Conselho de Administração
a) Instrução CVM nº 481/2009 - Art. 10. I (itens 12.5 a 12.10 do formulário de referência)
b) Instrução CVM nº 481/2009 - Art. 10. II (boletim de voto a distância)
4 – Proposta de Destinação do Lucro Líquido
Conforme anexo 9-1-II (Art. 9 da Instrução CVM nº 481/2009)
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1)

Proposta da Administração para Remuneração dos Administradores

a)
A remuneração global anual máxima dos administradores será igual àquela do ano de 2020,
corrigida pelo mesmo índice que vierem a ser corrigidos os salários. Caberá ao Conselho de
Administração, conforme determina o estatuto da Companhia, atribuir o valor das remunerações
individuais.
b)

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 (se instalado): Remuneração mensal e em valor fixo, definida pela AGO,
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, com possibilidade de ganhos variáveis, 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.
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
2018
2019
Membros (todos remunerados)
3
3
Remuneração
67.619,52
71.170,92

2020
3
73.265,04

2121
3
77.660,94
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Ano
Membros (todos remunerados)
Remuneração

Diretoria
2018

2019

2
2
1.478.413,32 1.556.917,82

Conselho Fiscal
Ano
2018
Membros (todos remunerados)
5
Remuneração
341.042,21
*Se instalado

2019
5
358.758,80

2020

2121

2
2
1.154.257,91 1.729.973,03

2020
5
257.179,45

2021 *
5
399.225,47

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.
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.

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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Característica

Preferenciais
Ordinárias

Característica

Preferenciais
Ordinárias

Característica

Preferenciais
Ordinárias

Conselho de Administração
Quantidade
% Espécie
1.043.230
37,22
1.148.525
78,85

% Total
24,49
26,97

Diretoria
Quantidade
% Espécie
25.574
0,91
136.751
9,39

% Total
0,60
3,21

Conselho Fiscal
Quantidade
% Espécie
699.986
24,98
-

% Total
16,43
-

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)

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

Conselho de Administração
2018
2019
3
3
1.833,10
1.900,93
1.900,93
2.014,99
67.619,52
71.170,92
1.878,32
1.976,97

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

Diretoria
2018
2019
2
2
50.361,47
53.383,16
62.761,59
66.527,29
1.478.413,32 1.556.917,82
61.600,56
64.871,58

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

Conselho Fiscal
2018
2019
5
5
5.544,19
5.749,34
5.749,34
6.094,30
341.042,21
358.758,80
5.684,04
5.979,31

2020
3
2.014,99
2.075,44
71.170,92
1.976,97

2020
2
11.071,69
68.523,11
1.556.917,82
64.871,58

2020
5
1.218,86
6.277,13
358.758,80
5.979,31
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13.12. Mecanismos de remuneração ou indenização.
Não se aplica.
13.13. Percentuais da remuneração partes relacionadas aos controladores.
Conselho de Administração: 33%
Diretoria: 54%
Conselho Fiscal: 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.
2 - Comentários dos Administradores sobre a Situação Financeira da Companhia
Conforme item 10 do Formulário de Referência (Instrução CVM nº 480/2009)
10.1. Os diretores devem comentar sobre:
a. Conforme já amplamente divulgado e também explicado com detalhes nas Notas Explicativas
a que compõem as demonstrações financeiras, a administração da Companhia ajuizou, em 28 de
fevereiro de 2.019, na Comarca de Brusque/SC, pedido de homologação judicial de plano de
recuperação extrajudicial (“Plano de RE”).
O Plano de RE abrange, unicamente os credores financeiros da empresa e não envolve
fornecedores e funcionários.
Com o Plano de RE, a Companhia busca equalizar suas dívidas financeiras, a fim de manter sua
atividade empresarial, tal como reorganizadas na forma descrita no Plano de RE.
As informações relativas ao processamento do pedido de homologação judicial do plano de
recuperação extrajudicial, bem como outros fatos e informações pertinentes, serão oportunamente
divulgadas na forma da legislação vigente. O último movimento aconteceu em 04/03/2021.
As perspectivas iniciais para o ano de 2020 eram de uma continuidade no aumento da receita
iniciado em 2019, com um certo temor em relação aos resultados, provocado pelos aumentos dos custos
das matérias primas que sofrem impacto direto do dólar, e a dificuldade de repassar estes custos nos
preços.
Porém, com a crise provocada pelo Coronavírus (COVID-19), a Companhia teve impactos na
receita, no resultado e fluxo de caixa, conforme se observa nos relatórios das demonstrações.
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Para o ano de 2021 permanecem as incertezas, tanto em relação ao nível de consumo, já que se
prevê uma queda na renda média da população, quanto em relação aos custos e possibilidade de escassez
de matérias-primas.
A Administração se mantém atenta na busca de soluções ágeis e eficazes para os quadros que se
apresentam.
b. Estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas, indicando:
i. Hipótese de resgate:
A Companhia não pretende resgatar suas ações no mercado.
ii. Fórmula de cálculo do valor de resgate:
Não se aplica.
c. Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos
A Diretoria entende que a Companhia tem capacidade financeira para honrar todos os compromissos
correntes assumidos. Os passivos antigos estão em negociação ou no Plano de RE.
d. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes utilizadas
Para o financiamento de capital de giro e investimentos em ativos não circulantes podemos destacar
como as principais fontes as seguintes:
Para ativos não circulantes: os próprios fornecedores de máquinas e equipamentos e FINIMP.
Giro: principalmente através de crédito de giro, como banco Safra S/A, Daycoval, Banco Sofisa e
Cooperativas de Crédito.
e. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes que
pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
Para a cobertura de eventuais deficiências de liquidez a companhia se utilizará das opções disponíveis
no mercado financeiro.
f. Níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:
i. Contratos de empréstimo e financiamento relevantes

31/12/2019

31/12/2018

Badesc - Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina

14.552

13.410

Financiamento vencido em 25/07/2010. Garantia aval da diretoria, hipoteca
de imóvel e alienação fiduciária de máquinas.

14.552

13.410

Banco Daycoval
Empréstimos de capital de giro, com juros médios de CDI + 0,54%am
Empréstimos de capital de giro, com juros médios de 0,99%am
EGF, juros de 8,75%aa
Banco Sofisa
Empréstimos de capital de giro em dólar, com juros médios de 10,1%a.a.

11.152
6.611
3.651
890
9.692
2.684

7.309
6.455
854
6.000

Rua do Centenário, 215 – Centro – 88351-020 – Brusque – SC / Tel.: 047 3255 1000 / Fax: 047 3255 1001 / www.renauxview.com.br

Empréstimos de capital de giro, com juros médios de CDI + 0,55%am
REDASSET FIDIC
Empréstimos de capital de giro, com juros médios de 1,15%am
Banco Safra
Empréstimos de capital de giro, com juros médios de 1,35%am
Sicoob
Empréstimos de capital de giro, com juros médios de CDI + 0,50%am
MAXINVEST
Empréstimos de capital de giro, com juros médios de 0,85%am
PLATA FIDIC

7.008
194
194
458
458
1.046
1.046
-

6.000
9
9
3.993
3.993
1.078
1.078
310

Empréstimos de capital de giro, com juros médios de 1,10%am
CREDITISE FIDIC
Empréstimos de capital de giro, com juros médios de 0,95%am
ATLANTA - ATHENA FIDIC
Empréstimos de capital de giro, com juros médios de 1,3%am
Toyota Textile Machinery Europa AG
Financiamento de máquinas com juros de 5,75%am, pagamentos
semestrais
MURATA MACHINERY
Financiamento de máquinas com juros de 5,75%am, pagamentos
semestrais
D&D Administradora de Bens Ltda.
Crédito cedido por diversos credores originais, corrigidos pelo INPC.
Garantia aval dos diretores, notas promissórias e hipoteca de imóvel.
Vencimento final 31/12/2037

55
55
1.512
1.512
653

310
81
81

653

-

243

-

243

-

2.928

2.861

2.928

2.861

115

115

42.600

35.166

Saldo negativo em contas correntes bancárias
TOTAL

-

ii. Outras relações de longo prazo com instituições financeiras:

Toyota Textile Machinery Europa AG
Financiamento de máquinas com juros de 5,75%am, pagamentos
semestrais
MURATA MACHINERY
Financiamento de máquinas com juros de 5,75%am, pagamentos
semestrais
D&D Administradora de Bens Ltda.
Crédito cedido por diversos credores originais, corrigidos pelo INPC.
Garantia aval dos diretores, notas promissórias e hipoteca de imóvel.
Vencimento final 31/12/2037
TOTAL

31/12/2019

31/12/2018

1.161

-

1.161

-

439

-

439

-

114.182

111.588

114.182

111.588

115.782

111.588
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iii. Grau de subordinação entre as dívidas
Os financiamentos destinados à aquisição de imobilizado são garantidos por pelos próprios bens
objetos das negociações. Os demais são garantidos por avais.
iv. Eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limite de endividamento
e contratação de novas dívidas, a distribuição de dividendos, a alienação de ativos, a emissão de
novos valores mobiliários e a alienação de controle societário.
Não se aplica
g. Limites de utilização dos financiamentos já contratados:
80% dos limites contratados estão tomadas, porém, podem ser facilmente aumentados.
h. Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras
Comparação dos resultados dos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020.
2018
Receita Operacional Líquida
Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos
Resultado Bruto
(Despesas) Receitas Operacionais
Despesas com Vendas
Despesas Gerais e Administrativas
Outras Receitas Operacionais
Outras Receitas
Ganhos de Capital
Descontos PERT
Eventos rão recorrentes
Outras Despesas Operacionais
Outras despesas

2019

87.326 105.061
(63.504) (71.912)
23.822

33.149

(9.941) (8.402)
(11.521) (12.030)
(11.563) (12.958)
13.189 16.602
6.075
406
22
62
1.770
5.322 16.134
(46)
(16)
(46)
(16)

Resultado Antes do Resultado Financeiro e 13.881
dos Tributos
24.747

Variação
18/19
20,31%

2020

Variação
19/20

83.536

-20,49%

13,24% (60.531) -15,83%
39,15%

23.005

-30,60%

-15,48% (19.239) 128,98%
4,42% (8.938) -25,70%
12,06% (11.849) -8,56%
25,88%
1.556 -90,63%
-93,32%
667
64,29%
181,82%
8 -87,10%
-100,00%
0,00%
203,16%
881 -94,54%
-65,22%
(8) -50,00%
-65,22%
(8) -50,00%
78,28%

3.766

-84,78%

Resultado Financeiro
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras

(25.185)
480
(25.665)

(3.270)
1.343
(4.613)

-87,02% (21.618) 561,10%
179,79%
6.644 394,71%
-82,03% (28.262) 512,66%

Resultado Antes dos Trib. sobre o Lucro
Imposto de Renda e CSLL
Diferido

(11.304) (11.304)
(138)
(69)
(138)
(69)

0,00% (17.852) 57,93%
-50,00%
(53) -23,19%
-50,00%
(53) -23,19%

Resultado Líquido das Operações

(11.442)

21.408

-287,10% (17.905) -183,64%
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Comparação das contas patrimoniais encerradas em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020
Variação
18/19

2020

Variação
19/20

2018

2019

Ativo Total

175.161

184.355

5,25%

Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Clientes
Outras Contas a Receber
Estoques
Tributos a Recuperar
Despesas Antecipadas
Outros Ativos Circulantes
Ativo Não Circulante
Ativo Realizável a Longo Prazo
Tributos Diferidos
Depositos Judiciais
Outros Ativos Não Operacionais
Imobilizado
Imobilizado em Operação
Imobilizado em Andamento
Intangível

50.538
861
17.498
3.561
28.016
325
277
124.623
5.153
1.050
453
3.650
117.070
116.750
320
2.400

58.918
403
16.305
3.874
37.050
955
217
114
125.437
5.491
1.041
857
3.593
117.204
112.975
4.229
2.742

16,58%
-53,19%
-6,82%
8,79%
32,25%
193,85%
-21,66%
0,00%
0,65%
6,56%
-0,86%
89,18%
-1,56%
0,11%
-3,23%
1221,56%
14,25%

175.161

184.355

5,25%

191.519

3,89%

340.079
15.506
5.004
56.064
17.903
35.302
10.498
35.166
42.320
4.134
762
945
4.249
112.226
147.888
111.588
34.033
1.732
132
403
(312.806)
8.186
9.983
799
571
(333.726)
1.381

319.749
7.674
6.305
56.064
371
10.390
35.833
5.909
42.600
47.584
1.811
1.211
1.089
2.101
100.807
155.978
115.782
38.105
1.543
145
403
(291.372)
8.186
9.983
799
571
(312.243)
1.332

-5,98%
-50,51%
26,00%
0,00%
0,00%
-41,97%
1,50%
-43,71%
21,14%
12,44%
-56,19%
58,92%
15,24%
-50,55%
-10,18%
5,47%
3,76%
11,96%
-10,91%
9,85%
0,00%
-6,85%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-6,44%
-3,55%

341.921
8.526
10.856
56.064
640
12.094
36.097
7.247
44.863
61.149
2.783
1.054
1.231
825
98.492
159.327
126.951
30.291
1.543
139
403
(309.729)
8.186
9.983
799
571
(330.543)
1.275

6,93%
11,10%
72,18%
0,00%
72,51%
16,40%
0,74%
22,64%
5,31%
28,51%
53,67%
-12,96%
13,04%
-60,73%
-2,30%
2,15%
9,65%
-20,51%
0,00%
-4,14%
0,00%
6,30%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
5,86%
-4,28%

Passivo Total
Passivo Circulante
Obrigações Sociais e Trabalhistas
Fornecedores Nacionais
Fornecedores Nacionais parcelados
Fornecedores Estrangeiros
Obrigações Fiscais Federais
Obrigações Fiscais Estaduais
Obrigações Fiscais Municipais
Empréstimos e Financiamentos
Debêntures
Débitos com Controladores
Comissões e Royalties a pagar
Débitos com Pessoas Físicas
Outras contas a pagar
Provisões
Passivo Não Circulante
Empréstimos e Financiamentos
Tributos Parcelados
Débitos com Pessoas Físicas
Depositos Judiciais
Tributos Diferidos
Patrimônio Líquido Consolidado
Capital Social Realizado
Reservas de Capital
Reservas de Reavaliação
Reservas de Lucros
Lucros/Prejuízos Acumulados
Ajustes de Avaliação Patrimonial

191.519

3,89%

20,70%
71.115
169 -58,06%
15,69%
18.863
44.731 1054,65%
5.360 -85,53%
70,99%
1.633
7,37%
233
10,53%
126
0,00%
125.437
-2,60%
5.348
726 -30,26%
5,37%
903
3,51%
3.719
-3,43%
113.187
-0,20%
112.751
436 -89,69%
1.869 -31,84%
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10.2 Os diretores devem comentar:
a. Resultados das operações do emissor, em especial:
i. Descrição de quaisquer componentes importantes da receita
A receita da Companhia advém de operações com vendas de tecidos planos para vestuário.
ii. Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais.
Descritos no item 10.1.a
b. Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de cambio, inflação, alterações de
volumes e introdução de novos produtos e serviços.
A Companhia teve uma considerável redução na sua ROL, e mesmo com todos os ajustes
realizados, não foi possível manter as margens do ano anterior. O principal fator, assim como aconteceu
com a maioria das empresas, foi a pandemia da COVID-19.
As perspectivas iniciais para o ano de 2020 eram de uma continuidade no aumento da receita
iniciado em 2019, com um certo temor em relação aos resultados, provocado pelos aumentos dos custos
das matérias primas que sofrem impacto direto do dólar, e a dificuldade de repassar estes custos nos
preços.
Porém, com a crise provocada pelo Coronavírus (COVID-19), a Companhia teve impactos na
receita, no resultado e fluxo de caixa, conforme se observa nos relatórios das demonstrações.
Para o ano de 2021 permanecem as incertezas, tanto em relação ao nível de consumo, já que se
prevê uma queda na renda média da população, quanto em relação aos custos e possibilidade de escassez
de matérias-primas.

c. Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do cambio e da taxa
de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor.
O impacto da inflação aconteceu em todos os itens de custo de produção. As matérias-primas importadas
tiveram variações de custos ao longo do ano de acordo com a variação cambial.
10.3 Os diretores devem comentar os efeitos relevantes que os eventos abaixo tenham causado ou se
espera que venham a causar nas demonstrações financeiras do emissor e em seus resultados:
a. Introdução ou alienação de segmento operacional.
Não se aplica.
b. Constituição, aquisição ou alienação de participação societária.
Não se aplica.
c. Eventos ou operações não usuais.
Não se aplica.
10.4 Os diretores devem comentar:
a. Mudanças significativas nas práticas contábeis
Não se aplica
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b. Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis
Não se aplica
c. Ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor
Não se aplica
10.5. Os diretores devem indicar e comentar políticas contábeis críticas adotadas pelo emissor,
explorando, em especial, estimativas contábeis feitas pela administração sobre questões incertas e
relevantes para a descrição da situação financeira e dos resultados, que exijam julgamentos subjetivos
ou complexos, tais como: provisões, contingências, reconhecimento da receita, créditos fiscais, ativos
de longa duração, vida útil de ativos não circulantes, planos de pensão, ajustes de conversão em moeda
estrangeira, custos de recuperação ambiental, critérios para teste de recuperação de ativos e instrumentos
financeiros.
A Companhia possui processos em andamento de natureza trabalhista, cível e tributária, decorrentes
do curso normal de seus negócios. Para as contingências consideradas como perda provável pelos
assessores jurídicos da empresa, foram constituídas provisões, sendo que a Companhia acredita que as
provisões constituídas são suficientes para cobrir as eventuais perdas com os processos judiciais.
10.6 Os diretores devem descrever os itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras
do emissor.
Não se aplica
10.7 Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras indicados no item
10.6, os diretores devem comentar.
Não se aplica
3 – Candidatos ao Conselho de Administração
a)

Instrução CVM nº 481/2009 - Art. 10. I (itens 12.5 a 12.10 do formulário de referência)

12.5/6 - Informações em relação a cada um dos candidatos ao Conselho de Administração:

Nome

Jair Pacheco

Idade
Profissão
CPF
Outros cargos exercidos no emissor
Indicação ao cargo eletivo
Prazo do mandato
Indicação pelo controlador ou não

45
Contador
018.036.299-24
Não

Heitor Rodolfo de
Souza

Armando Cesar
Hess de Souza

72
64
Consultor
Administrador
081.919.489-15
351.739.559-53
Não
Diretor
Conselheiro de Administração
3 anos
Sim
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Jair Pacheco

Heitor Rodolfo de
Souza

Armando C. Hess
de Souza

a. currículo, contendo as seguintes informações:
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
1 - Têxtil RenauxView S/A

- Nome da empresa

2 - Fator Assessoria Contábil
Ltda
3 - Sescon Blumenau
4 - KLT Participações S/A
5 -Esfera Cont. Empresarial
Prime S/S
6 - Premier Veículos (Grupo
Top Car)
1 - Conselheiro de
Administração

- Atividade principal da empresa na qual
tais experiências ocorreram, destacando as
sociedades ou organizações que integram
(i) o grupo econômico do emissor, ou (ii)
de sócios com participação, direta ou
indireta, igual ou superior a 5% de uma
mesma classe ou espécie de valores
mobiliários do emissor

2 - Dudalina S/A

2 - Karsten S/A

3 - Strategis Ltda

1 - Conselheiro de
Administração
2 - Conselheiro de
Administração
3 - Adminstrador

1 - Diretor Presidente
e Presidente do CA
2 - Diretor Presidente
e Vice Presidente do

1 - Tecelagem de tecidos planos

1 - Tecelagem de
tecidos planos

1 - Tecelagem de
tecidos planos

2 - Assessoria Contábil e
Empresarial

2 - Camisaria

2 - Administrador e Contador

- Cargo e funções inerentes ao Cargo

1 - Têxtil RenauxView 1 - Têxtil
S/A
RenauxView S/A

3 - Conselheiro Fiscal
4 - Conselheiro Fiscal
5 - Diretor
6 - Conselheiro de

3 - Sindicato das Empresas de
Ser. Contábeis

3 - Tecnologia de
Informação

2 -Fabricação,
exportação,
importação e o
comércio atacadista e
varejista de fios,
tecidos e produtos

4 - Holding, participações
societárias
5 - Assessoria Contábil e
Empresarial
6 - Sindicato das Empresas de
Serviços Contábeis

12.7/8 Composição dos Comitês
A Companhia não possui comitês.
12.9 Relações familiares.
Os candidatos Armando C. Hess de Souza e Heitor Rodolfo de Souza são irmãos.
12.10 Relações de subordinação, prestação de serviço ou controle entre administradores e controladas,
controladores e outros.
O Controlador da Companhia é controlado por Armando C. Hess de Souza.
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b)

Instrução CVM nº 481/2009 - Art. 10. II (boletim de voto a distância)

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGO - TEXTIL RENAUXVIEW S.A. de 30/04/2018
Nome do Acionista
CNPJ ou CPF do acionista
E-mail
Orientações de preenchimento
O presente boletim deve ser preenchido caso o acionista opte por exercer o seu direito de voto à distância,
nos termos da instrução CVM nº 481, conforme alterada. Nesse caso, é imprescindível que os campos
acima sejam preenchidos com o nome (ou denominação social) completo do acionista e o número do
Cadastro no Ministério da Fazenda, seja de pessoa jurídica (CNPJ) ou de pessoa física (CPF), além de
um endereço de e-mail para um eventual contato. Além disso, para que este boletim de voto seja
considerado válido e os votos aqui proferidos sejam contabilizados no quórum da Assembleia Geral: todos os campos abaixo deverão ser devidamente preenchidos; - todos as suas páginas deverão ser
rubricadas; - ao final, o acionista ou seu(s) representante(s) legal(is), conforme o caso e nos termos da
legislação vigente, deverá assinar o boletim; e - será exigido o reconhecimento das firmas apostas no
boletim.
Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou enviar
instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante
O acionista que optar por exercer seu direito de voto a distância poderá: (I) preencher e enviar o presente
de boletim diretamente à Companhia, ou (II) transmitir as instruções de preenchimento para prestadores
de serviços aptos, conforme orientações abaixo:
1. Exercício de voto por meio de prestadores de serviços - sistema de voto a distância.
O acionista que optar por exercer seu direito de voto à distância por intermédio de prestadores de
serviços deverá transmitir as suas instruções de voto a seus respectivos agentes de custódia, observadas
as regras por esses determinadas, que, por sua vez, encaminharão tais manifestações de voto à Central
Depositária da BM&FBovespa. Para tanto, os acionistas deverão entrar em contato com seus agentes de
custódia e verificar os procedimentos por eles estabelecidos para emissão das instruções de voto via
boletim, bem como os documentos e informações por eles exigidos para tal.
2. Envio do boletim pelo acionista diretamente à Companhia.
O acionista que optar por exercer seu direito de voto à distância poderá, alternativamente, fazê-lo
diretamente à Companhia, devendo, para tanto, encaminhar os seguintes documentos à Rua do
Centenário, nº 215, bairro Centro, CEP 88.351-025, Brusque, Santa Catarina, aos cuidados da Diretoria
de Relações com Investidores:
I)
via física do presente boletim devidamente preenchido, rubricado, assinado e com firma
reconhecida; e
II)
(cópia autenticada dos seguintes documentos:
a. para pessoas físicas: - documento de identidade com foto do acionista;
b. para pessoas jurídicas: - último estatuto social ou contrato social consolidado e os
documentos societários que comprovem a representação legal do acionista; e documento de identidade com foto do representante legal
c. para fundos de investimento: - último regulamento consolidado do fundo; - estatuto
social; e - documento de identidade com foto do representante legal
Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista deseje
entregar o documento diretamente à companhia.
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O presente boletim deverá ser enviado à Rua do Centenário, nº 215, Bairro Centro, CEP 88.351025,
Brusque, Santa Catarina, aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores, ou para o seguinte
endereço de e-mail: marta@renauxview.com.br
Indicação da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de escrituração de
valores mobiliarios, com nome, endereço fisico e eletrônico, telefone e pessoa para contato.
Banco Bradesco S.A. Endereço: Prédio Amarelo – Térreo – Vila Yara – Osasco – CEP. 06029-900
Endereço eletrônico (e-mail): 4010. acecustodia@bradesco.com.br Telefone: 0800. 701.1616 Pessoa
para contato: Gerente da agência mais próxima do investidor
Deliberações / Questões relacionadas à AGO
Questão Simples
1. Fixar a remuneração global dos administradores, no valor de até R$ 4.205.181,12 (quatro milhões,
duzentos e cinco mil, cento e oitenta e um reais e doze centavos).
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se

Questão Simples
2. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração,
Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativos ao
exercício social findo em 31/12/2020
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Questão Simples
3. Deseja requerer a adoção do voto múltiplo, nos termos do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976?
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
Questão Simples
4. Caso seja necessária a realização de segunda convocação para AGO, as instruções de voto contidas
neste Boletim podem ser consideradas também na hipótese de realização da AGO em segunda
convocação?
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
Eleição do conselho fiscal em separado - Preferenciais
5. Indicação de candidatos ao conselho fiscal por acionistas detentores de ações preferenciais sem direito
a voto ou com voto restrito Hélio da Silva / Ademir Cervi
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Eleição do conselho fiscal em separado - Ordinárias
6. Indicação de candidatos ao conselho fiscal por acionistas minoritários detentores de ações com direito
a voto (o acionista deverá preencher este campo caso tenha deixado o campo de eleição geral em branco)
Marcello Joaquim Pacheco / Murici dos Santos
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Eleição do conselho fiscal por candidato - Limite de vagas a serem preenchidas: 3
7. Indicação de candidatos ao conselho fiscal (o acionista poderá indicar tantos candidatos quanto for o
número de vagas a serem preenchidas na eleição geral)
Darci Debastiani / Charles de Lima
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Cláudia Andonini Peluso Ribeiro / José Carlos Loos [ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
André César Urbainski / Ivan Adolfo Hadlich [ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
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Eleição do conselho de administração por candidato - Limite de vagas a serem preenchidas: 3
8. Indicação de candidatos ao conselho de administração (o acionista poderá indicar tantos candidatos
quanto for o número de vagas a serem preenchidas na eleição geral)
Armando Cesar Hess de Souza
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Heitor Rodolfo de Souza
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Jair Pacheco
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
9. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações
devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos candidatos que você escolheu? [Caso o
acionista opte por “abster-se” e a eleição ocorra pelo processo de voto múltiplo, seu voto deve ser
computado como abstenção na respectiva deliberação da assembleia.
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se

10. Visualização de todos os candidatos para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser atribuída
Armando Cesar Hess de Souza [ ] %
Heitor Rodolfo de Souza [ ] %
Jair Pacheco [ ] %

Cidade :________________________________________________________________________
Data :__________________________________________________________________________
Assinatura :____________________________________________________________________
Nome do Acionista :_____________________________________________________________
Telefone :______________________________________________________________________
4 - Proposta de Destinação do Lucro Líquido
O Anexo 9-1-II da Instrução CVM nº 481/09 não está sendo apresentada em função da apuração de
prejuízo da Companhia no exercício findo em 31/12/2020.

Rua do Centenário, 215 – Centro – 88351-020 – Brusque – SC / Tel.: 047 3255 1000 / Fax: 047 3255 1001 / www.renauxview.com.br

