01 de setembro de 2017
1463/2017-SAE/GAE-1
EUCATEX S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Sr. José Antônio G. Carvalho
Diretor de Relações com Investidores
Ref.: Esclarecimentos sobre pagamento de juros sobre capital próprio e dividendos
Prezado Senhor,
Solicitamos informar, até 04/09/2017, o atual estágio do pagamento dos juros sobre o capital próprio no
montante de R$ 18.300.000,00 (aprovado na AGO de 28/03/2014), considerando o processo nº 003227507.2013.403.6182 perante à 7ª Vara Federal das Execuções Fiscais de São Paulo que determinou a sua
indisponibilidade, do pagamento dos dividendos no montante de R$ 3.316.487,49 (aprovados na AGO/E de
16/04/2012) e juros sobre capital próprio no montante de R$ 22.450.000,00 (aprovados na RCA de
22/12/2011), considerando os processos nº 0013592-53.2012.403.6182 e 0050281-67.2010.403.6182,
perante a 8ª Vara de Execuções Fiscais de São Paulo, que determinaram a penhora dos valores de R$
3.280.688,46 e R$ 11.149.559,35, respectivamente, bem como se a existência de outros processos que
impedem o pagamento de dividendos ou juros sobre o capital próprio.
Atenciosamente,

Ana Lucia Pereira
Gerente - Gerência de Acompanhamento de Empresas 1
B3 – Brasil, Bolsa, Balcão

São Paulo, 04 de setembro de 2017.

À
B3 – Brasil, Bolsa, Balcão
Ana Lucia da Costa Pereira – Gerência de Acompanhamento de Empresas-1

REF.: Ofício 1463/2017-SAE/GAE-1 de 01/09/2017

Prezada Senhora

A EUCATEX S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO (“Eucatex”), por seu diretor de Relações com
Investidores, em atendimento ao ofício em referência, vem prestar os esclarecimentos que segue:
Conforme comunicados de 24 de fevereiro de 2017, em resposta ao Ofício 271/2017-SAE/GAE-1,
de 23 de agosto de 2016, em resposta ao Ofício 2929/2016-SAE/GAE-1, e de 15 de fevereiro de
2016, em resposta ao Ofício 360/2016-SAE/GAE-1, os débitos tributários que deram origem aos 3
(três) processos de execução fiscal mencionados neste ofício, foram incluídos no programa de
parcelamento instituído pela Lei nº 12.996/2014. O saldo do respectivo parcelamento, por sua vez,
foi quitado nos termos da Lei nº 13.043/2014.
Ocorre que, a despeito do parcelamento dos débitos fiscais e posterior pagamento do respectivo
saldo, persistem as ordens de bloqueio dos dividendos e juros sobre capital próprio.
Os advogados da Companhia tomaram as medidas administrativas e judiciais necessárias para a
consolidação do parcelamento, homologação dos pagamentos e cancelamento dos bloqueios,
contudo, até a presente data, não houve decisão judicial definitiva a respeito.
Por fim, informa a Companhia que não existem outros processos que impedem o pagamento dos
dividendos e juros sobre o capital próprio.
Sendo o que nos apresenta para o momento, permanecemos à disposição para maiores
esclarecimentos, se necessários.

Atenciosamente,

EUCATEX S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

José Antonio Goulart de Carvalho
Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores

