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1.0 - Identificação dos responsáveis

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

Cesar Pereira Döhler

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores
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1.1 – Declaração do Diretor Presidente

O diretor acima qualificado, declara que:
a. Revisou o formulário de referência;

b. Todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM
nº 480, em especial aos arts. 14 a 19;

c. O conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da
situação econômico-financeira do emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e
dos valores mobiliários por ele emitidos.
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1.2 - Declaração do Diretor de Relações Com Investidores

O diretor acima qualificado, declara que:
a. Revisou o formulário de referência;

b. Todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM
nº 480, em especial aos arts. 14 a 19;

c. O conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da
situação econômico-financeira do emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e
dos valores mobiliários por ele emitidos.
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1.3 - Declaração do Diretor Presidente/relações Com Investidores

Os diretores acima qualificados, declaram que:
a. Revisaram o formulário de referência;

b. Todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM
nº 480, em especial aos arts. 14 a 19;

c. O conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da
situação econômico-financeira do emissor e dos riscos inerentes às suas atividades e
dos valores mobiliários por ele emitidos.
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2.1/2.2 - Identificação E Remuneração Dos Auditores
Possui auditor?

SIM

Código CVM

368-9

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

VGA Auditores Independentes

CPF/CNPJ

83.280.859/0001-29

Data Início

08/04/2016

Descrição do serviço contratado

Serviço de Auditoria Externa às Demonstrações Contábeis

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

R$ 130 Mil anuais.

Justificativa da substituição

Manutenção da Rotatividade

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

Não há discordância.

Nome responsável técnico

DATA_INICIO_ATUACAO

CPF

Endereço

Lourival Pereira Amorim

15/07/2016

155.221.309-97

Rua Don Jaime Câmara, 170, Prime Tower, Centro, Florianópolis, SC, Brasil, CEP 88015-120,
Telefone (48) 30287776, Fax (47) 30287776, e-mail: auditores@vgaauditores.com.br

Vilson Miguel Garcia

08/04/2016

289.376.009-00

Rua Don Jaime Câmara, 170, Prime Tower, Centro, Florianópolis, SC, Brasil, CEP 88015-120,
Telefone (48) 30287776, Fax (47) 30287776, e-mail: auditores@vgaauditores.com.br
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Possui auditor?

SIM

Código CVM

447-2

Tipo auditor

Nacional

Nome/Razão social

MARTINELLI AUDITORES

CPF/CNPJ

79.370.466/0001-39

Data Início

30/04/2019

Descrição do serviço contratado

Serviços de Auditoria Externa às Demonstrações Contabeis

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

R$ 365 Mil anuais

Justificativa da substituição

Manutençao da rotatividade.

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

Não há discordância.

Nome responsável técnico

DATA_INICIO_ATUACAO

CPF

30/04/2019

036.687.878-67

ALFREDO HIRATA

Endereço
Rua Dona Francisca, 1113, 10 e 11 andar, Saguaçú, Joinville, SC, Brasil, CEP 89221-006, Telefone
(47) 21011900, Fax (47) 21011901, e-mail: martinelliauditores@martinelliauditores.com.br
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2.3 - Outras Informações Relevantes

 Não há outras informações relevantes.
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3.1 - Informações Financeiras - Consolidado

(Reais)

Exercício social (31/12/2020)

Exercício social (31/12/2019)

Exercício social (31/12/2018)

Patrimônio Líquido

655.504.701,70

594.565.158,32

570.992.676,56

Ativo Total

869.072.094,33

742.110.942,04

725.650.027,57

Rec. Liq./Rec. Intermed.
Fin./Prem. Seg. Ganhos

521.852.793,62

499.545.458,46

480.709.757,93

Resultado Bruto

151.738.297,62

120.370.707,42

134.920.305,38

84.015.719,46

31.867.280,57

49.612.885,30

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

8,665500

9,824900

9,435365

Resultado Básico por Ação

1,110700

0,526600

0,819828

Resultado Diluído por Ação

1,11

0,53

0,82

Resultado Líquido
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3.2 - Medições Não Contábeis

3.2. Caso o emissor tenha divulgado, no decorrer do último exercício social, ou deseje divulgar
neste formulário medições não contábeis, como Lajida (lucro antes de juros, impostos,
depreciação e amortização) ou Lajir (lucro antes de juros e imposto de renda), o emissor
deve:
a. informar o valor das medições não contábeis ;
EBITDA (LAJIDA) EM 31/12/2020

(R$ MIL)

Receita Operacional Líquida
Custo dos Produtos Vendidos
Lucro Operacional Bruto
(-) Despesas com Vendas
(-) Despesas Gerais, Administrativas e Operacionais
(+) Outras Receitas Operacionais
(-) Outras Despesas Operacionais
(+) Resultado de Equivalência Patrimionial
(+) Depreciação/ Amortização

521.853
(370.115)
151.738
(79.561)
(29.948)
65.334
(38.346)
14.862

EBITDA

84.079

% s/ Receita Operacional Líquida

16,11%

b. fazer as conciliações entre os valores divulgados e os valores das
demonstrações financeiras auditadas;
Não aplicável.
c. explicar o motivo pelo qual entende que tal medição é mais apropriada para a correta
compreensão da sua condição financeira e do resultado de suas operações.
Não aplicável.
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3.3 - Eventos Subsequentes às Últimas Demonstrações Financeiras

3.3. Identificar e comentar qualquer evento subsequente às últimas demonstrações financeiras
de encerramento de exercício social que as altere substancialmente.
 Não ocorreram eventos subseqüentes às últimas demonstrações financeiras de encerramento
de exercício social que pudessem ser consideradas relevantes.
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3.4 - Política de Destinação Dos Resultados

3.4. Descrever a política de destinação dos resultados dos 3 últimos exercícios sociais,
indicando:
a. regras sobre retenção de lucros;
b. regras sobre distribuição de dividendos;
c. periodicidade das distribuições de dividendos;
d. eventuais restrições à distribuição de dividendos impostas por legislação ou
regulamentação especial aplicável ao emissor, assim como contratos, decisões judiciais,
administrativas ou arbitrais.
e. se o emissor possui uma política de destinação de resultados formalmente aprovada,
informando órgão responsável pela aprovação, data da aprovação e, caso o emissor
divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser
consultado
. A política de destinação dos resultados dos 3 últimos exercícios sociais, obedeceu as
determinações estatutárias, como segue:
CAPÍTULO VI – Do Exercício Social e Resultados.
Art. 35 – O exercício social se inicia em primeiro de janeiro e se encerra a 31 de dezembro de cada
ano.
Parágrafo 1° – Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar com observância dos
preceitos legais pertinentes, as seguintes demonstrações financeiras:
I.
II.
III.
IV.

balanço patrimonial;
demonstração das mutações do patrimônio líquido;
demonstração do resultado do exercício;
demonstração das origens e aplicações de recursos.

Parágrafo 2° – Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, o Conselho de
Administração apresentará à Assembleia Geral Ordinária proposta detalhada sobre a destinação
a ser dada ao lucro líquido, com observância do disposto neste Estatuto e na Lei.
Parágrafo 3º - Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer destinação,
sucessivamente e na seguinte ordem:
a) Os prejuízos acumulados;
b) A provisão para o Imposto de Renda e tributos na forma da lei;
c) Uma participação, até o limite legal, a ser distribuída aos administradores.

Parágrafo 4º - Após apurado, na forma do parágrafo anterior, o lucro líquido do exercício terá a
seguinte destinação:
a) 5% (cinco por cento) para a constituição da Reserva Legal, que não excederá de 20% (vinte por
cento) do capital social;
b) importância, quando necessária e devidamente justificada pelos administradores, para a
formação de Reservas para Contingências e para a formação de Reserva de Lucros a Realizar,
na forma da legislação;
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3.4 - Política de Destinação Dos Resultados

c) 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, do lucro líquido do exercício, ajustado na forma do
artigo 202 da Lei 6.404/76, para distribuição de dividendos;
d) o saldo do lucro líquido que remanescer após as deduções previstas nas alíneas “a”, “b” e “c”
será destinado para uma Reserva de Investimentos, com a finalidade de assegurar a
manutenção e o desenvolvimento das atividades que compõem o objeto social da Companhia.
Esta reserva não poderá exceder a 80% (oitenta por cento) do valor do Capital Social e poderá
ser utilizada na absorção de prejuízos, sempre que necessário, na distribuição de dividendos, a
qualquer momento, nas operações de resgate, reembolso ou compra de ações ou na
incorporação ao Capital Social;

Parágrafo 5º - O montante dos juros a título de remuneração do capital próprio que vier a ser
pago por opção da Companhia, na forma do art. 9º da Lei nr. 9.249 de 26.12.95, poderá ser, a
critério do Conselho de Administração, deduzido do valor do dividendo obrigatório de que trata o
parágrafo 4º, c, deste artigo, conforme faculta o parágrafo 7º do art. 9º da referida lei.
Art. 36 – O pagamento de dividendos, salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral, será feito
no prazo máximo de 60 dias da data em que forem declarados, contados a partir da publicação da
respectiva ata, e, em qualquer caso, dentro do exercício social.
Art. 37 – Os dividendos não reclamados reverterão em favor da sociedade quando prescreverem,
observadas as exigências legais.
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3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido
(Reais)

Exercício social 31/12/2020

Lucro líquido ajustado
Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
(%)
Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor
(%)

Exercício social 31/12/2019

Exercício social 31/12/2018

81.050.218,55

8.087.355,28

28.752.763,55

29,071110

100,000000

43,272658

8,087637

5,359762

8,684462

Dividendo distribuído total

23.562.198,54

8.087.355,28

12.442.085,04

Lucro líquido retido

27.672.202,25

23.779.925,30

37.128.950,29

30/04/2021

24/07/2020

25/04/2019

Data da aprovação da retenção

Lucro líquido retido

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Montante

Pagamento dividendo

Juros Sobre Capital Próprio
Ordinária
Preferencial

15.414.393,06

15/04/2021

8.714.851,20

21/03/2019

6.592.544,85

15/04/2021

3.727.233,84

21/03/2019

1.089.356,40

18/05/2021

5.664.653,28

14/09/2020

465.904,23

18/05/2021

2.422.702,00

14/09/2020

Dividendo Obrigatório
Ordinária
Preferencial
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3.6 - Declaração de Dividendos À Conta de Lucros Retidos ou Reservas

3.6. Informar se, nos 3 últimos exercícios sociais, foram declarados dividendos a conta de
lucros retidos ou reservas constituídas em exercícios sociais anteriores.
 Não foram declarados dividendos por conta de lucros retidos ou reservas constituídas.
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3.7 - Nível de Endividamento
Exercício Social

31/12/2020

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante
213.567.392,63

Tipo de índice

Índice de Endividamento

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento
0,15600000
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3.8 - Obrigações
Exercício social (31/12/2020)
Tipo de Obrigação

Tipo de Garantia

Financiamento

Garantia Real

7.819.363,69

12.655.514,12

Empréstimo

Quirografárias

2.218.538,10

22.800.000,04

10.037.901,79

35.455.514,16

Total

Outras garantias ou
privilégios

Inferior a um ano

Um a três anos Três a cinco anos

Superior a cinco anos

Total

85.548,11

0,00

20.560.425,92

0,00

0,00

25.018.538,14

85.548,11

0,00

45.578.964,06

Observação
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3.9 - Outras Informações Relevantes

3.9. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes.
 Não ocorreram outras informações relevantes.
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4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco
4.1. Descrever fatores de risco que possam influenciar a decisão de
investimento, em especial, aqueles relacionados:
a. ao emissor;
As vendas e, consequentemente, o resultado operacional da Companhia
dependem, de forma significativa, da capacidade de gerenciar estoques e de
identificar com sucesso tendências do mercado têxtil, a fim de conseguir explorá-las
da melhor maneira possível para a Companhia. Deve-se destacar que, caso a
Companhia não tenha êxito na identificação e mapeamento de tais tendências,
haverá possibilidade de perda de mercado e consequente redução do seu
desempenho financeiro.
Considerando que a Companhia produz internamente a parcela mais
significativa dos produtos que comercializa, é necessário apontar que qualquer
evento adverso na produção impactará de forma negativa em seus resultados.
Ainda, temos que a matéria-prima básica da Companhia, o algodão, é um
produto agrícola, de modo que fica sujeito às variações climáticas, de safra, qualidade
de fornecimento, sendo que tais fatores poderão impactar negativamente nos custos
de produção e lucratividade da Companhia.
No cenário macroeconômico, a desvalorização do real frente ao dólar
estadunidense também poderá resultar em pressões inflacionárias adicionais em
nosso país, em função do aumento do preço em geral dos produtos e serviços
importados. Deste modo, trazendo tal ponto à realidade da Companhia, temos que,
embora os insumos importados tenham menor participação na composição final de
preços, a variação cambial poderá torná-los mais caros o que, consequentemente,
geraria aumento nos custos de produção. Nessa linha, a Companhia seria obrigada a
repassar o aumento dos custos de produção para seus clientes, o que nem sempre é
possível, de modo que seus resultados poderão ser afetados.
Necessário destacar que a Companhia não pode garantir que logrará êxito em
atrair e manter pessoal qualificado para integrar a respectiva Administração e postoschave, sendo que a perda dos serviços de tais sujeitos, ou a incapacidade de atrair e
manter pessoal adicional para substituí-los pode causar um efeito negativo nos
resultados da Companhia.
Por fim, uma vez que a Companhia é titular de incentivos fiscais federais e
estaduais, faz-se mandatório informar que os incentivos têm prazos finitos, podendo
não ser renovados quando do seu vencimento, o que poderá ocasionar efeitos
negativos ao resultado da Companhia. Para garantir a continuidade de tais incentivos
durante a respectiva vigência, a Companhia deverá observar uma série de exigências
legais, em matérias relacionadas às áreas fiscal, trabalhista, social e de proteção e
controle do meio ambiente, passíveis até mesmo de questionamento judicial. Na
hipótese de não cumprimento das exigências legais, poderá haver a suspensão ou
cancelamento dos referidos incentivos fiscais, o que acarretaria efeitos danosos ao
desempenho da Companhia.
I.

IMPACTOS COVID-19

No primeiro trimestre de 2020, diante da pandemia relacionada à Covid-19, o
cenário mundial teve mudanças significativas, e consequentemente reflexos
negativos nas operações da Companhia, sendo mais acentuados no 1º semestre, por
conta redução econômica em geral e de seus parceiros comerciais, diminuídas por
medidas de isolamento decretados por entes governamentais.
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4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco
Diante desta situação e de haver efetivos impactos em nossas operações, a
Administração da Companhia ajustou suas atividades para uma nova realidade,
diante de um cenário mais pessimista, para que tais efeitos não afetassem
significativamente a liquidez e nos resultados da Companhia.
No segundo semestre de 2020, a Companhia retornou a sua normalidade
operacional, e desde então vem mantendo a níveis normais de produção, sendo
assim, não apresentando impactos relevantes no 1º trimestre de 2021, que possam
afetar significativamente a situação financeira e patrimonial da Companhia,
tampouco às estimativas e os julgamentos contábeis.
Não obstante, a Companhia vem acompanhando a evolução desta pandemia,
mantendo orientações aos seus colaboradores, parceiros e prestadores de serviços,
na adoção de procedimentos preventivos e de distanciamento social em todos os
ambientes de atuação, bem como quaisquer impactos e ou efeitos econômicos que
possa atingir a nossa atividade.
Por fim, e diante de reflexos na evolução do Covid-19, a Companhia continua
monitorando o mercado interno e externo e suas possíveis consequências para a
empresa, podendo tomar medidas que diminuam ou não impactem
significativamente em suas demonstrações financeiras.
b. a seu controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle;
Os interesses dos acionistas signatários do Acordo de Acionistas da
Companhia, firmado em 15 de setembro de 2014, com posteriores aditivos em abril
de 2018 e julho de 2019 (“Controladores”), podem entrar em conflito com os
interesses dos investidores, uma vez que os Controladores podem eleger a maioria
dos membros do Conselho de Administração, bem como determinar o resultado da
maioria de deliberações que exijam aprovação de acionistas. Assim, os interesses
dos Controladores podem ser diversos daqueles dos minoritários.
c. a seus acionistas;
O Estatuto Social da Companhia (alínea c, §4º, Art. 35) estabelece o
pagamento de dividendo mínimo obrigatório correspondente à 25% (vinte e cinco
por cento) do lucro líquido do exercício, na forma do artigo 202 da Lei 6.404/76
(“LSA”).
Todavia, caso ocorra eventual mudança na situação financeira da Companhia,
poderá ser obstada a distribuição de dividendos, o que acabaria por afetar os
acionistas.
d. a suas controladas e coligadas;
A produção da Controlada Comfio – Companhia Catarinense de Fiação é
destinada 100% para sua Controladora, estando assim expostas aos mesmos fatores
de riscos daqueles relacionados à Controladora.
Em março/2020, foram encerradas todas as atividades da Controlada Döhler
USA INC. com sede na cidade de Doral, Florida, Estados Unidos.
e. a seus fornecedores;
A Companhia tem firmados alguns contratos com terceiros, tanto para a
prestação de serviços como também para o fornecimento de equipamentos e
matéria-prima. Deste modo, eventual rescisão de tais contratos, considerando
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4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco
também o insucesso em renovar ou negociar novos contratos a valores e parâmetros
equilibrados, poderá afetar os resultados da Companhia de forma significativa.
Adicionalmente, em especial nos casos de prestadores de serviços e
fornecedores, a Companhia poderá ser responsabilizada, ainda que com posterior
direito de regresso, por danos ambientais, passivos trabalhistas e segurança, entre
outros.
f. a seus clientes;
A ausência de contratos de longo prazo firmados com nossos clientes, mesmo
com aqueles de maior porte, combinada com a crescente concorrência no setor têxtil,
inclusive com players internacionais que notadamente praticam políticas
extremamente agressivas de preço, são os principais riscos aplicáveis ao presente
ponto.
g. aos setores da economia nos quais o emissor atue;
Tal como anteriormente mencionado, o setor têxtil tem como característica
uma concorrência bastante intensa, sendo altamente competitivo.
A Companhia tem como principais concorrentes outras empresas nacionais,
bem como estrangeiras, sendo que as últimas, via de regra, têm acesso a recursos
financeiros significativos. Os principais fatores de concorrência podem ser
identificados como preço, marca, design, qualidade, flexibilidade de produção e
facilidade em escoá-la.
Deste modo, as vantagens obtidas pelos concorrentes da Companhia no que
tange aos fatores de concorrência citados acima poderão impactar negativamente
nos resultados da Companhia.
Ainda, considerando que o volume de vendas e os níveis de estoque da
Companhia sofrem variações sazonais, pode-se identificar que eventual retração
econômica, interrupção nas atividades da Companhia e/ou atraso de entrega de
matérias primas por parte dos fornecedores podem afetar de forma negativa os
resultados da Companhia.
Por fim, deve-se considerar aqui, a menção feita em relação ao COVID-19,
descrito acima, no item a. I.
h. à regulação dos setores em que o emissor atue;
A Companhia está sujeita às leis, normas e aos regulamentos que regem
relações de trabalho, saúde e segurança do trabalhador, meio-ambiente,
contratação, descarte de resíduos, importações, exportações e impostos, entre
outros.
Deste modo, eventuais mudanças em quaisquer de tais leis, normas e/ou
regulamentos poderão gerar grandes impactos à Companhia, notadamente nas
esferas trabalhista, ambiental e fiscal. Como exemplo, indicamos a situação de
eventual suspensão ou alteração dos incentivos fiscais usufruídos pela Companhia, o
que poderia impactar de forma negativa nos resultados da Companhia.
No mais, situações de non-compliance às leis, normas e regulamentos
poderão desaguar em interrupção ou término de determinadas operações, ou em
multas, penalidades ou outras obrigações significativas que poderiam ocasionar em
resultados negativos à Companhia.
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4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco
i. aos países estrangeiros onde o emissor atue.
A Companhia tem suas atividades concentradas no Brasil. Todavia, em menor
monta, seus produtos são comercializados em 16 (dezesseis) países com
caraterísticas diversas. Deste modo, eventuais mudanças políticas e/ou legais em
tais lugares podem afetar os resultados da Companhia.
j. às questões socioambientais:
Tal como já mencionado, a Companhia atua em ambiente regulado, inclusive
com relação ao meio-ambiente, devendo observar disposições das esferas federal,
estadual e municipal, bem como a supervisão pelos departamentos encarregados
pela implementação de políticas governamentais de meio-ambiente, tratando,
principalmente, do tratamento de água, da emissão e descarte de material perigoso
e da geração, armazenamento, manuseio, uso e transporte de materiais.
Eventual violação de tais disposições, bem como eventual não
obtenção/renovação de licenças necessárias à operação da Companhia podem
ocasionar em multas de elevado valor, pedidos de reparação de danos, entre outras
sanções, o que pode vir a gerar resultados negativos à Companhia.
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4.2 - Descrição Dos Principais Riscos de Mercado
4.2. Descrever, quantitativa e qualitativamente, os principais riscos de mercado
a que o emissor está exposto, inclusive em relação a riscos cambiais e a taxas
de juros.
A Companhia e suas controladas participam de operações envolvendo instrumentos
financeiros, que se destinam a atender as suas necessidades operacionais, bem como a
reduzir a exposição a riscos financeiros, principalmente de crédito e aplicações de
recursos, riscos de mercado (câmbio, juros e commodities) e risco de liquidez, aos quais
entende que está exposta, de acordo com sua natureza dos negócios e estrutura
operacional.
A administração desses riscos é efetuada por meio da definição de estratégias elaboradas
e aprovadas pela Administração da Companhia, atreladas ao estabelecimento de sistemas
de controles e determinação de limite de posições. Não são realizadas operações
envolvendo instrumentos financeiros com finalidade especulativa.
Adicionalmente, a Administração procede com a avaliação tempestiva da posição
consolidada da Companhia, acompanhando os resultados financeiros obtidos, avaliando
as projeções futuras, como forma de garantir o cumprimento do plano de negócios
definido e monitoramento dos riscos aos quais está exposta.
Os principais riscos da Companhia estão descritos a seguir:
• Risco de Mercado
(i) Riscos de Taxas de Juros
O objetivo da política de gerenciamentos de taxas de juros da Companhia é o de
minimizar as possibilidades de perdas por conta de flutuações nas taxas de juros que
aumentem as despesas financeiras relativas a empréstimos e financiamentos captados
no mercado. A Companhia e suas controladas monitoram continuamente as taxas de
juros de mercado com o objetivo de avaliar a eventual necessidade de contratação de
operações para se proteger contra o risco de volatilidade dessas taxas e adotam política
conservadora de captação e aplicação de seus recursos financeiros.
Modalidade
Circulante
Capital de Giro
Adiantamentos de Câmbio
Financiamento Imobilizado
Finep
BNDES/Finame
Bco do Brasil - FINIMP
Total Circulante
Não Circulante
Capital de Giro
Finep
BNDES/Finame
Bco do Brasil - FINIMP
Total Não Circulante

Encargos Anuais

Moeda

Juros de 1,99% a.a. + 100% CDI
Juros 3,252% a 3,384% a.a. + V.C.
Euro + 5,24 a.a.
Juros de 4% a.a.
Juros de 9,808 a 10,277% a.a.
Euro + 1,88% a 3,60% a.a.

Reais
Dolares
Euros
Reais
Reais
Euros

Juros de 1,99% a.a. + 100% CDI
Juros de 4% a.a.
Juros de 9,808 a 10,277% a.a.
Euro + 1,88% a 3,60% a.a.

Reais
Reais
Reais
Euros

Total de Empréstimos e Financiamentos

Controladora
2020

2019

Consolidado
2020

2019

2.211
7
1.931
128
3.160
7.437

19
456
2.024
128
2.245
4.872

2.211
7
1.931
128
5.761
10.038

19
456
2.024
128
4.666
7.293

22.800
1.773
308
5.057
29.938

3.167
397
5.791
9.355

22.800
1.773
308
10.660
35.541

3.167
397
12.114
15.678

37.375

14.227

45.579

22.971

(ii) Risco de Exposição Cambial
O risco de câmbio é aquele atrelado à variação dos valores dos ativos e passivos da
Companhia expostos à flutuação da taxa de câmbio. Esses ativos e passivos, no caso da
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4.2 - Descrição Dos Principais Riscos de Mercado
Companhia, são atrelados à carteira de exportação, aos estoques de insumos importados
e financiamentos externos, sendo seus efeitos econômicos balanceados, conforme
observado no quadro de “Análise de Sensibilidade de Instrumentos Financeiros”.
Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia e suas Controladas possuíam uma exposição
cambial contábil de (US$ 222), cuja composição encontra-se detalhada no quadro de
“Análise de Sensibilidade de Instrumentos Financeiros”.
A fim de apresentar os riscos que podem gerar prejuízos significativos para a Companhia
e sua Controlada, apresentamos a seguir demonstrativo de análise de sensibilidade dos
instrumentos financeiros que apresentam risco associado à variação na taxa de câmbio.
Foi adotado como cenário provável a taxa de mercado futuro vigente na elaboração
destas demonstrações financeiras.
Descrição da Operação
Clientes no Mercado Externo
Cambial Disponível
Fornecedores Exterior
Financiamentos Exterior
Exposição Líquida - R$
Ganho/Perda
Exposição Líquida - US$
Taxa Dólar

2020
14.088
1.698
(512)
(16.428)
(1.154)

Cenário I
14.088
1.698
(512)
(16.428)
(1.154)

Cenário II
17.610
2.123
(640)
(20.535)
(1.442)
(288)

Cenário III
21.132
2.547
(768)
(24.642)
(1.731)
(577)

(222)
5,1967

(222)
5,1967

(222)
6,4959

(222)
7,7951

(iii) Risco de Preço de Commodities (algodão)
A Companhia possui contratos de compra de algodão com entregas futuras programadas
e preço determinado. Em 31 de dezembro de 2020, o montante contratado é de R$
39.695.
• Risco de Crédito
O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras,
incluindo as contas a receber de clientes nacionais e estrangeiros em aberto. O risco de
crédito do contas a receber é regulado e monitorado pelos órgãos da administração
quanto as análises de créditos e limites de exposição por clientes, os quais são revisados
periodicamente. O monitoramento de duplicatas vencidas é realizado prontamente para
buscar o seu recebimento, sendo registrada perdas os itens com risco de não
recebimento. As vendas da Companhia apresentam baixa concentração, não havendo
clientes representando mais de 5% do faturamento.
Quanto ao risco de crédito associado às aplicações financeiras e equivalentes de caixa, a
Companhia somente realiza operações em instituições com baixo risco de crédito.
Não foi ultrapassado nenhum limite de crédito durante o exercício, e a administração não
espera
perdas
significativas de inadimplências dessas contrapartes, além das perdas já provisionadas
nestas demonstrações.
• Risco de Liquidez
A política de gerenciamento de riscos implica em manter um nível seguro de
disponibilidades de caixa ou acessos a recursos imediatos. Dessa forma, a Companhia
possui aplicações com vencimento em curto prazo e com liquidez imediata.
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 Impactos Covid-19
No primeiro trimestre de 2020, diante da pandemia relacionada à Covid-19, o cenário
mundial teve mudanças significativas, e consequentemente reflexos negativos nas
operações da Companhia, sendo mais acentuados no 1º semestre, por conta redução
econômica em geral e de seus parceiros comerciais, diminuídas por medidas de
isolamento decretados por entes governamentais.
Diante desta situação e de haver efetivos impactos em nossas operações, a Administração
da Companhia ajustou suas atividades para uma nova realidade, diante de um cenário
mais pessimista, para que tais efeitos não afetassem significativamente a liquidez e nos
resultados da Companhia.
No segundo semestre de 2020, a Companhia retornou a sua normalidade operacional, e
desde então vem mantendo a níveis normais de produção, sendo assim, não
apresentando impactos relevantes no 1º trimestre de 2021, que possam afetar
significativamente a situação financeira e patrimonial da Companhia, tampouco às
estimativas e os julgamentos contábeis.
Não obstante, a Companhia vem acompanhando a evolução desta pandemia, mantendo
orientações aos seus colaboradores, parceiros e prestadores de serviços, na adoção de
procedimentos preventivos e de distanciamento social em todos os ambientes de atuação,
bem como quaisquer impactos e ou efeitos econômicos que possa atingir a nossa
atividade.
Por fim, e diante de reflexos na evolução do Covid-19, a Companhia continua
monitorando o mercado interno e externo e suas possíveis consequências para a
empresa, podendo tomar medidas que diminuam ou não impactem significativamente em
suas demonstrações financeiras.
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4.3. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais em que o emissor ou
suas controladas sejam parte, discriminando entre trabalhistas, tributários, cíveis e
outros: (i) que não estejam sob sigilo, e (ii) que sejam relevantes para os negócios do
emissor ou de suas controladas, indicando: a.juízo; b. instância; c. data de instauração; d.
partes no processo; e. valores, bens ou direitos envolvidos; f. principais fatos; g. se a
chance de perda é: i. provável ii. Possível iii. Remota h. análise do impacto em caso de
perda do processo:
Processo nº 1 – Auto de Infração – Contribuição Previdenciária da empresa e do empregador nº
10920.722374/2012-01
a. juízo
CARF
b. instância
2ª Instância
c. data de instauração
25/06/2012
d. partes no processo
Ré: Döhler
Autora: Receita Federal do Brasil
e. valores, bens ou direitos envolvidos
R$ 943 mil
f. principais fatos
Autuação fiscal sobre adicional de RAT – aposentadoria
especial 25 anos – 01/2008 a 12/2008
g. chance de perda
Possível
h. análise do impacto em caso de perda
Relevante, pois pode ter efeitos nos exercícios
do processo
subsequentes
Processo nº 2 – Auto de Infração – Contribuição Previdenciária da empresa e do empregador nº
10920.722375/2012-48
a. juízo
CARF
b. instância
2ª Instância
c. data de instauração
25/06/2012
d. partes no processo
Ré: Döhler
Autora: Receita Federal do Brasil
e. valores, bens ou direitos envolvidos
R$ 1.983 mil
f. principais fatos
Autuação fiscal sobre adicional de RAT – aposentadoria
especial 25 anos – 01/2009 a 12/2010
g. chance de perda
Possível
h. análise do impacto em caso de perda
Relevante, pois pode ter efeitos nos exercícios
do processo
subsequentes
Processo nº 3 – Auto de Infração – Contribuição Previdenciária da empresa e do empregador nº
11516.720242/2019-48
a. juízo
CARF
b. instância
2ª Instância
c. data de instauração
11/03/2019
d. partes no processo
Ré: Döhler
Autora: Receita Federal do Brasil
e. valores, bens ou direitos envolvidos
R$ 8.304 mil
f. principais fatos
Autuação fiscal sobre adicional de GILRAT – aposentadoria
especial 25 anos – 01/2015 a 12/2016
g. chance de perda
Possível
h. análise do impacto em caso de perda
Relevante, pois pode ter efeitos nos exercícios
do processo
subsequentes
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4.3 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos E Relevantes

Processo nº 4 – TIFI – Termo de Início de Fiscalização e Intimação – ICMS s/Energia Elétrica Incidente
s/tarifas de TUSD e TUST nº 2070000012295
i. juízo
TAT/SC
j. instância
2ª Instância
k. data de instauração
22/06/2020
l. partes no processo
Ré: Döhler
Autora: Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina
m. valores, bens ou direitos envolvidos
R$ 6.386 mil
n. principais fatos
Termo de Início de Fiscalização e Intimação –
ICMS
s/Energia Elétrica Incidente s/tarifas de TUSD e TUST –
04/2016 a 03/2019
o. chance de perda
Possível
p. análise do impacto em caso de perda
Relevante, pois pode ter efeitos nos exercícios
do processo
subsequentes
Processo nº 5 – TIFI – Termo de Início de Fiscalização e Intimação – ICMS s/Energia Elétrica Incidente
s/tarifas de TUSD e TUST nº 2070000012286
i. juízo
TAT/SC
j. instância
2ª Instância
k. data de instauração
22/06/2020
l. partes no processo
Ré: Comfio (Controlada)
Autora: Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina
m. valores, bens ou direitos envolvidos
R$ 4.606 mil
n. principais fatos
Termo de Início de Fiscalização e Intimação –
ICMS
s/Energia Elétrica Incidente s/tarifas de TUSD e TUST –
04/2016 a 03/2019
o. chance de perda
Possível
p. análise do impacto em caso de perda
Relevante, pois pode ter efeitos nos exercícios
do processo
subsequentes

4.3.1. Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no item 4.3:
Conforme item 4.3.
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4.4 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Não Sigilosos Cujas Partes Contrárias Sejam
Administradores, Ex-administradores, Controladores, Ex-controladores ou Investidores

4.4. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que não estejam sob sigilo, em que
o emissor ou suas controladas sejam parte e cujas partes contrárias sejam administradores ou exadministradores, controladores ou ex-controladores ou investidores do emissor ou de suas controladas,
informando:
a. juízo;
b. instância;
c. data de instauração;
d. partes no processo;
e. valores, bens ou direitos envolvidos;
f. principais fatos;
g. se a chance de perda é: i. provável, ii. possível, iii. remota.
h. análise do impacto em caso de perda do processo;
Não existem processos judiciais em que o emissor ou suas controladas sejam parte e cujas partes contrárias
sejam administradores ou ex-administradores, controladores ou ex-controladores ou investidores do emissor ou
de suas controladas.
4.4.1. Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos descritos no item 4.4
Conforme item 4.4.
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4.5 - Processos Sigilosos Relevantes

4.5. Em relação aos processos sigilosos relevantes em que o emissor ou suas controladas
sejam parte e que não tenham sido divulgados nos itens 4.3 e 4.4 acima, analisar o
impacto em caso de perda e informar os valores envolvidos.
 Não há fator de risco relevante.
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4.6 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Repetitivos ou Conexos, Não
Sigilosos E Relevantes em Conjunto
4.6. Descrever os processos judiciais, administrativos ou arbitrais
repetitivos ou conexos, baseados em fatos e causas jurídicas
semelhantes, que não estejam sob sigilo e que em conjunto sejam
relevantes, em que o emissor ou suas controladas sejam parte,
discriminando entre trabalhistas, tributários, cíveis e outros, e
indicando:
a. valores envolvidos;
b. prática do emissor ou de sua controlada que causou tal contingência:
• Não há fator de risco relevante.
4.6.1. Indicar o valor total provisionado, se houver, dos processos
descritos no item 4.6:
• Não há fator de risco relevante.
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4.7 - Outras Contingências Relevantes

4.7. Descrever outras contingências relevantes não abrangidas pelos itens anteriores.
 Não existem outras contingencias relevantes.
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4.8 - Regras do País de Origem e do País em Que os Valores Mobiliários Estão
Custodiados
4.8. Em relação às regras do país de origem do emissor estrangeiro e às
regras do país no qual os valores mobiliários do emissor estrangeiro
estão custodiados, se diferente do país de origem, identificar:
a. restrições impostas ao exercício de direitos políticos e econômicos;
b. restrições à circulação e transferência dos valores mobiliários;
c. hipóteses de cancelamento de registro, bem como os direitos dos
titulares de valores mobiliários nessa situação;
d. hipóteses em que os titulares de valores mobiliários terão direito de
preferência na subscrição de ações, valores mobiliários lastreados em
ações ou valores mobiliários conversíveis em ações, bem como das
respectivas condições para o exercício desse direito, ou das hipóteses
em que esse direito não é garantido, caso aplicável
e. outras questões do interesse dos investidores.
• Não há valores mobiliários de origem estrangeira.
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5.1 - Política de Gerenciamento de Riscos
5.1. Em relação aos riscos indicados no item 4.1, informar:
a. Se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando, em caso
afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais
o emissor não adotou uma política;
A Companhia não adota nenhuma política formalizada de gerenciamente de riscos, pois entende que as
ferramentas de controle interno, realizada por meio de definição de estratégias elaboradas e aprovadas pela
Administração da Companhia, atreladas ao estabelecimento de sistemas de controles e determinação de limite
de posições são suficientes para a acompanhamento dos riscos. Adicionalmente, a Administração procede com
a avaliação tempestiva da posição consolidada da Companhia, acompanhando os resultados financeiros obtidos,
como forma de garantir o cumprimento do plano de negócios definido e monitoramento dos riscos aos quais está
exposta.
b. Os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo: i. Os
riscos para os quais se busca proteção; i. Os instrumentos utilizados para proteção; iii. A estrutura
organizacional de gerenciamento de riscos
Não se aplica.
c. A adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da
política adotada;
Não se aplica.
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5.2 - Política de Gerenciamento de Riscos de Mercado

5.2. Em relação aos riscos de mercado indicados no item 4.2, informar:
a. Se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de
mercado, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua
aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma
política:


A empresa não possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de
mercado, por não existir fatores de riscos relevantes.

b. Os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado,
quando houver, incluindo:
i. Riscos para os quais se busca proteção;


Para as exportações, que representam um risco menor, já que se situam em torno
de 7% do volume faturado, a companhia busca nos adiantamentos cambiais a sua
proteção;

ii. Estratégia de proteção patrimonial (hedge);


Os riscos de mercado indicados no item “4.2”, não reclamam qualquer proteção
patrimonial especial;

iii. Instrumentos utilizados para proteção patrimonial (hedge);


A empresa não os utiliza, por considerá-los desnecessários;

iv. Parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos;


Prejudicado pelo item iii.;

v. Se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de
proteção patrimonial (hedge) e quais são esses objetivos;


Prejudicado pelo item iii.;

vi. Estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado;


A companhia não mantém uma estrutura organizacional de controle de
gerenciamento de riscos formal. Todavia, a diretoria acompanha continuamente os
riscos de mercado que possam se tornar relevantes;

c. Adequação da estrutura operacional e controles internos para verificação da
efetividade da política adotada.
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5.2 - Política de Gerenciamento de Riscos de Mercado



Como mencionado no item vi., a diretoria tem essa incumbência.
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5.3 - Descrição Dos Controles Internos
5.3. Em relação aos controles adotados pelo emissor para assegurar a
elaboração de demonstrações financeiras confiáveis, indicar:
a. As principais práticas de controles internos e o grau de eficiência
de tais controles, indicando eventuais imperfeições e as
providências adotadas para corrigi-las:
• A Companhia adota as seguintes práticas de controle para
assegurar a elaboração de demonstrações financeiras confiáveis:
Auditoria interna dos procedimentos e plano de ação;
Balanced Scorecard.

b. As estruturas organizacionais envolvidas:
• São elas:
A Controladoria;
Auditoria Interna.

c. Se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela
administração do emissor, indicando o cargo das pessoas
responsáveis pelo referido acompanhamento:
• A eficiência dos controles internos é supervisionada pela
administração do emissor através de reuniões mensais com o
Diretor Financeiro e com análise das metas estipuladas
anualmente.

d. Deficiências e recomendações sobre os controles internos
presentes no relatório circunstanciado, preparado e encaminhado
ao emissor pelo auditor independente, nos termos da
regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do
exercício da atividade de auditoria independente:
• Não foram encontrados pontos de relevância significativos
presentes no relatório circunstanciado do auditor independente.

e. Comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no
relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e
sobre as medidas corretivas adotadas:
• Conforme letra “d” acima, não foram encontrados pontos de
relevância significativos presentes no relatório circunstanciado do
auditor independente, dispensando comentários dos diretores.
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5.4 - Programa de Integridade

5.4. Em relação aos mecanismos e procedimentos internos de integridade adotados
pelo emissor para prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e
atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou
estrangeira, informar:
a. se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para
a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a
administração pública, identificando, em caso positivo:
o a companhia possui mecanismo interno de procedimentos voltado à
prevenção, detecção e remediação em caso de ocorrências relacionadas
através de auditorias internas, bem como auditorias externas realizadas
anualmente que obedecem a legislação vigente no país.

i.

os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e
sua adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor,
informando com que frequência os riscos são reavaliados e as
políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas
o a companhia possui mecanismo interno de procedimentos voltado à
prevenção, detecção e remediação em caso de ocorrências relacionadas
através de auditorias internas, bem como auditorias externas que obedecem
a legislação vigente no país.

ii.

as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do
funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos
internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi
formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os
mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se
existentes
o As auditorias acima citadas têm como atribuição verificar, apontar e
descrever as não conformidades nos diversos processos relacionados as
operações que envolvem as atividades da companhia, bem como o
atendimento as normas e leis vigentes.

iii.

se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente
aprovado, indicando:
o Sim, possui.
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5.4 - Programa de Integridade

• se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de
administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como
fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados
o O código de ética Döhler se aplica a todos, inclusive diretores,
conselheiros fiscais, conselheiros de administração e indica normas de
conduta que devem orientar todas as atividades profissionais, harmonizando
as relações com colegas, superiores, clientes, fornecedores, acionistas,
órgãos governamentais e a sociedade.
• se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de
administração e empregados são treinados em relação ao código de ética ou
de conduta e às demais normas relacionadas ao tema
o O código de ética Döhler fica disponível internamente a todos os
funcionários através de acesso digital (intranet) e livretos. Suas alterações
e atualizações são informadas através de treinamentos a cada vez que
ocorrem.
• as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas
relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão
previstas
o código de ética Döhler tem caráter indicativo e educativo. Eventuais sanções
dizem respeito a atual legislação vigente no país.
• órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o
código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o
documento pode ser consultado
o O código de ética Döhler foi aprovado pela Administração da empresa em
outubro de 2005 e fica disponível internamente a todos os funcionários
através de acesso digital (intranet) e livretos. Suas alterações e
atualizações são informadas através de treinamentos a cada vez que
ocorrem.
b. se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:
• se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros
o os canais de denuncias são:
interno (lideranças, assistente social, RH, caixa de sugestões e SAC) e
externo (sindicato da categoria)
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5.4 - Programa de Integridade

• se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se
recebe denúncias somente de empregados
o Os Canais acima citados estão aptos para receberem denúncias da seguinte
forma:
Interno (lideranças, assistente social, RH, caixa de sugestões):
• Denúncias somente de empregados.
Interno (SAC):
• Denúncias de terceiros.
Externo (sindicato da categoria)
• Denúncias de empregados.
• Denúncias de terceiros.
• se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé
o Sim
• órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias
o RH e Diretoria

c. se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e
reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de
risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas
o Embora tais processos não sejam costumeiros à companhia, a mesma tem a
sua disposição assessoria jurídica e mercadológica para identificar tais
vulnerabilidades e riscos, caso seja necessário.
d. caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas
voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos
praticados contra a administração pública, identificar as razões pelas quais o
emissor não adotou controles nesse sentido
o Conforme citado no item 5.4 a. acima.
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5.5 - Alterações significativas

5.5. Informar se, em relação ao último exercício social, houve alterações
significativas nos principais riscos a que o emissor está exposto ou
na política de gerenciamento de riscos adotada, comentando, ainda,
eventuais expectativas de redução ou aumento na exposição do
emissor a tais riscos.
•

Não houve alterações significativas nos principais riscos de mercado,
em relação ao último exercício social.
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5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos

5.6. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes.
•

Não há outras informações relevantes.
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6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do Emissor, Prazo de Duração E Data de Registro na Cvm

Data de Constituição do Emissor

08/08/1966

Forma de Constituição do Emissor

S.A. de capital aberto

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

26/12/1973
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6.3 - Breve Histórico

6.3. Breve histórico do emissor

Fundada em 6 de dezembro de 1881, por Carl Gottlieb Döhler, oficial de
tecelagem que emigrou da Saxônia (Alemanha) para o Brasil, em busca de
novas oportunidades empreendedoras. Construiu um tear de madeira e
produziu os primeiros metros de tecido. Dez anos mais tarde importava o
primeiro tear de ferro, da Inglaterra, hoje guardado no museu da companhia. O
seu legado cultural foi inestimável para o progresso da empresa.
Nas primeiras décadas, a linha de produtos constituía-se de tecidos lisos e
xadrezes, especialmente nas linhas de mesa, cortinas, cama e copa. Nos
últimos 40 anos, passou por um crescimento mais acelerado e ampliou a
diversidade de suas manufaturas, como de estamparia, tecidos felpudos, para
decoração e tecidos profissionais. Incorporou novos conceitos tecnológicos. A
gama de produtos fabricados, incorporou outros segmentos como os de tecidos
para persianas, colchão, hotéis, hospitais e tecidos técnicos. Exporta
principalmente para os países do Mercosul, Estados Unidos e Europa, embora
direcione, essencialmente, a sua produção para o mercado interno.

PRINCIPAIS REGISTROS SOCIETÁRIOS:
•
•
•
•

Fundação - 06 de dezembro de 1881;
1916 – Alteração da denominação social para A.Döhler;
1932 – Alteração da denominação social para Döhler e Cia.;
1955 – Transformação da empresa para sociedade anônima, com
denominação social de Döhler S.A. Comercio e Industria.
• 1973 – Abertura do Capital.
• 1973 – Constituição da controlada Comfio – Companhia Catarinense de
Fiação.
• 1997 – Alteração da razão social para Döhler S.A.
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6.5 - Informações de Pedido de Falência Fundado em Valor Relevante ou de Recuperação
Judicial ou Extrajudicial

6.5. Indicar se houve pedido de falência, desde que fundado em valor
relevante, ou de recuperação judicial ou extrajudicial do emissor, e o
estado atual de tais pedidos:
•

Não houve pedido de falência, ou de recuperação judicial ou
extrajudicial do emissor no período.
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6.6 - Outras Informações Relevantes

6.6. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes.
•

Não registramos informações relevantes.
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7.1 - Descrição Das Principais Atividades do Emissor E Suas Controladas

7.1. Descrever sumariamente as atividades desenvolvidas pelo emissor e suas controladas.


A gama de produtos fabricados pela companhia alcança os setores de cama, mesa, banho,
copa, decoração e atende não apenas o consumidor final, como também, abrange as áreas da
saúde, turismo, educação e de tecidos profissionais, atendendo a rede hoteleira, hospitalar,
escolar e roupas profissionais. E, da produção cativa de fios de algodão e sintéticos de sua
controlada COMFIO – Companhia Catarinense de Fiação.
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7.1.a - Informações específicas de sociedades de economia mista

7.1-a.

Indicar, caso o emissor seja sociedade de economia mista:
o O emissor não é uma sociedade de economia mista.

a. interesse público que justificou sua criação
b. atuação do emissor em atendimento às políticas públicas, incluindo
metas de universalização, indicando:

• os programas governamentais executados no exercício social
anterior, os definidos para o exercício social em curso, e os
previstos para os próximos exercícios sociais, critérios adotados
pelo emissor para classificar essa atuação como sendo
desenvolvida para atender ao interesse público indicado na letra
“a”
• quanto às políticas públicas acima referidas, investimentos
realizados, custos incorridos e a origem dos recursos envolvidos
–
geração própria de caixa, repasse de verba pública e
financiamento, incluindo as fontes de captação e condições

• estimativa dos impactos das políticas públicas acima referidas no
desempenho financeiro do emissor ou declarar que não foi
realizada análise do impacto financeiro das políticas públicas
acima referidas
c. processo de formação de preços e regras aplicáveis à fixação de
tarifas

o O emissor não é uma sociedade de economia mista.
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7.2 - Informações Sobre Segmentos Operacionais

7.2. Em relação a cada segmento operacional que tenha sido divulgado nas últimas
demonstrações financeiras de encerramento de exercício social ou, quando houver, nas
demonstrações financeiras consolidadas, indicar as seguintes informações:
a. produtos e serviços comercializados;
b. receita proveniente do segmento e sua participação na receita líquida do emissor;
c. lucro ou prejuízo resultante do segmento e sua participação no lucro líquido do
emissor.


As demonstrações financeiras da empresa não contemplam o detalhamento dos segmentos
em que atua.
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7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais

7.3. Em relação aos produtos e serviços que correspondam aos segmentos operacionais
divulgados no item 7.2, descrever:
a. características do processo de produção;
b. características do processo de distribuição;
c. características dos mercados de atuação, em especial:
i. participação em cada um dos mercados,
ii. condições de competição nos mercados.
d. eventual sazonalidade;
e. principais insumos e matérias primas, informando:
i. descrição das relações mantidas com fornecedores, inclusive se estão sujeitas a
controle ou regulamentação governamental, com indicação dos órgãos e da
respectiva legislação aplicável
ii. eventual dependência de poucos fornecedores,
iii. eventual volatilidade em seus preços.


O questionamento deixa de ser respondido porquanto a empresa não detalha os segmentos
em suas demonstrações financeiras, conforme mencionado no item 7.2.
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7.4 - Clientes Responsáveis Por Mais de 10% da Receita Líquida Total

7.4. Identificar se há clientes que sejam responsáveis por mais de 10% da receita líquida total
do emissor, informando:
a. montante total de receitas provenientes do cliente;
b. segmentos operacionais afetados pelas receitas provenientes do cliente.


Não existem clientes que respondam por mais de 10% da receita liquida da companhia.
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7.5 - Efeitos Relevantes da Regulação Estatal Nas Atividades

7.5. Descrever os efeitos relevantes da regulação estatal sobre as atividades
do emissor, comentando especificamente:
a. necessidade de autorizações governamentais para o exercício das
atividades e histórico de relação com a administração pública para
obtenção de tais autorizações;
•

A empresa não depende de autorizações governamentais para o exercício
de suas atividades.

b. política ambiental do emissor e custos incorridos para o cumprimento
da regulação ambiental e, se for o caso, de outras práticas ambientais,
inclusive a adesão a padrões internacionais de proteção ambiental;
•

A empresa é certificada pela norma ambiental internacional da ISO – 14.001.

c. dependência de patentes, marcas, licenças, concessões, franquias,
contratos de royalties relevantes para o desenvolvimento das atividades.
•

Não existem contratos relevantes a respeito.
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7.6 - Receitas Relevantes Provenientes do Exterior

7.6. Em relação aos países dos quais o emissor obtém receitas relevantes, identificar:
a. receita proveniente dos clientes atribuídos ao país sede do emissor e sua participação na
receita líquida total do emissor;


Brasil

-

R$ 600.358.377,61

-

94,15%

b. receita proveniente dos clientes atribuídos a cada país estrangeiro e sua participação na
receita líquida total do emissor;




América do Sul
E.U.A
Outros

-

R$ 28.332.166,99
R$ 6.162.325,90
R$ 2.827.168,36

-

4,44%
0,97%
0,44%

c. receita total proveniente de países estrangeiros e sua participação na receita líquida total
do emissor.


Receita Exportação -

R$ 37.321.661,25

-

5,85%
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7.7 - Efeitos da Regulação Estrangeira Nas Atividades

7.7. Em relação aos países estrangeiros divulgados no item 7.6, informar em que medida o
emissor está sujeito à regulação desses países e de que modo tal sujeição afeta os
negócios do emissor.
 Não há medidas sujeitas a regulação.
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7.8 - Políticas Socioambientais

7.8. Em relação a políticas socioambientais, indicar:

a. Se o emissor divulga informações sociais e ambientais;
o A companhia destaca suas ações socioambientais no relatório da administração publicados
juntamente com as demonstrações financeiras anuais e trimestrais. Também divulga em sua
página na rede mundial de computadores os principais investimentos e responsabilidades
nessa área.
o Quanto a publicação de relatório de sustentabilidade ou integrado levando em conta os ODS
(Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), a empresa não publica tal relatório, por acreditar
que a certificação ISO 14.001 atende perfeitamente os parâmetros mais elevados de
sustentabilidade, bem como a considera mais apta a gerar efeitos e reconhecimento em sua
área de atuação.

b. Metodologia seguida na elaboração dessas informações;
o As ações e responsabilidades ambientais seguem os requisitos da Norma Internacional da
ISO 14.001. A companhia mantém a certificação desde o ano 2000.

c. Se essas informações são auditadas ou revisadas por entidade independente;
o Os requisitos da ISO 14.001 são auditados pelo órgão certificador BRTÜV Avaliações da
Qualidade S.A.

d. Página na rede mundial de computadores onde podem ser encontradas essas
informações:


https://www.dohler.com.br/?page=certificados&lng=pt
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7.9 - Outras Informações Relevantes

7.9. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes.
 Não há informações relevantes a acrescentar.
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8.1 - Negócios Extraordinários

8.1. Indicar a aquisição ou alienação de qualquer ativo relevante que não se enquadre como
operação normal nos negócios do emissor:
 Não houve aquisições ou alienações de qualquer ativo relevante que não se enquadre como
operação normal nos negócios do emissor nos três últimos exercícios.
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8.2 - Alterações Significativas na Forma de Condução Dos Negócios do Emissor

8.2. Indicar alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor:
 Não houve alterações significativas na forma de condução dos negócios do emissor nos três
últimos exercícios.
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8.3 - Contratos Relevantes Celebrados Pelo Emissor E Suas Controladas Não Diretamente
Relacionados Com Suas Atividades Operacionais
8.3. Identificar os contratos relevantes celebrados pelo emissor e suas
controladas não diretamente relacionados com suas atividades
operacionais:
• Não foram celebrados mencionados contratos nos últimos 3 exercícios.
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8.4 - Outras Inf. Relev. - Negócios Extraord.

8.4. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes.
 Não há outras informações relevantes.
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes - Outros
9.1. Descrever os bens do ativo não-circulante relevantes para o
desenvolvimento das atividades do emissor:
a. Ativos imobilizados, inclusive aqueles objeto de aluguel ou
arrendamento, identificando a sua localização;
•
•
•
•

Equipamentos de Tecelagem,
Equipamentos de Preparação,
Equipamentos de Confecção e
Equipamentos de Acabamento.
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.a - Ativos Imobilizados
Descrição do bem do ativo imobilizado

País de localização

UF de localização

Município de localização

Tipo de propriedade

Sede/ Parque Fabril

Brasil

SC

Joinville

Própria
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não existem .
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.c - Participações em Sociedades
Denominação Social

CNPJ

Código CVM

Exercício social

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Comfio - Companhia
Catarinense de Fiação

82.607.847/0001-01

Controlada

-

Tipo sociedade

País sede

Brasil

UF sede

Município sede

Data

Valor (Reais)

SC

Joinville

Descrição das atividades
desenvolvidas

Preparação e Fiação de fibras naturais e
sintéticas.

Participação do emisor
(%)

100,000000

Valor mercado
31/12/2020

0,000000

0,000000

714.306,51

31/12/2019

0,000000

0,000000

2.457.000,00

31/12/2018

0,000000

0,000000

8.493.706,15

Valor contábil 31/12/2020

60.321.288,33

Razões para aquisição e manutenção de tal participação
A produção da Controlada é totalmente cativa para a Controladora.
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9.2 - Outras Informações Relevantes

9.2 Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes.
 Não há outras informações relevantes.

PÁGINA: 63 de 184

Formulário de Referência - 2021 - DOHLER S.A.

Versão : 1

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

10.1. Os diretores devem comentar sobre:
a) Condições financeiras e patrimoniais gerais:
 A Diretoria considera as condições financeiras e patrimoniais adequadas para
atender todos os compromissos da Companhia de curto, médio e longo prazo.
Embora os efeitos da Covid-19, impactaram fortemente no primeiro semestre de
2020, nos últimos 6 meses, com a retomada dos negócios, as perdas acabaram
sendo recuperadas.
b) Estrutura de capital:
 Para a Diretoria, a estrutura de capital é adequada para atender as necessidades
da Companhia.
i. hipóteses de resgate:
1. Não há previsão para a realização a curto prazo de hipótese de resgate
de ações.
ii. fórmula de cálculo do valor de resgate
1. Não aplicável.
c) Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros
assumidos:
 A Diretoria considera que a companhia dispõe de recursos suficientes para
atender a todos os compromissos de curto, médio e longo prazo.
d) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos
não-circulantes utilizadas:
 Para fazer face às necessidades de pesquisa e inovação e modernização de seu
parque fabril, a Companhia contratou financiamentos junto à FINEP e para
investimentos em imobilizado (BNDES, Finimp e Fornecedores), e financiamento
de Capital de Giro para reforçar os recursos na compra de insumos,
financiamentos estes como demonstrados no anexo II – 10.1 f.
e) Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos
não-circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez:
 A Diretoria considera suficientes os seus recursos disponíveis para atender as
necessidades de capital de giro e nos demais investimentos em ativos nãocirculantes.
f) Níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo
ainda:
I.
II.
III.
IV.

contratos de empréstimo e financiamento relevantes;
outras relações de longo prazo com instituições financeiras;
grau de subordinação entre as dívidas;
eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites
de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de
dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e
à alienação de controle societário, bem como se o emissor vem cumprindo
essas restrições.

PÁGINA: 64 de 184

Formulário de Referência - 2021 - DOHLER S.A.

Versão : 1

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

Circulante - Consolidado (Em Milhares De Reais)
Modalidade
Encargos anuais
ACC
3,25% à 3,38% + VC
Financ. Imobilizado
5,24% + Euribor
Financ. Capital de Giro
1,99% + 100% CDI
Finep
4,00%
9,808% a 10,277%
BNDES/Finame c/ Banco do Brasil
Bco do Brasil - FINIMP
Euro + 3,60 a.a

2020
7
2.211
1.931
128
5.761

2019
19
456
2.024
128
4.666

2018
29
1.059
2.878
150
3.909

Total - Circulante

10.038

7.293

8.025

Não Circulante - Consolidado (Em Milhares De Reais)
Modalidade
Encargos anuais
Financ. Imobilizado
5,24% + Euribor
Financ. Capital de Giro
1,99% + 100% CDI
Finep
4,00%
BNDES/Finame c/ Banco do Brasil
9,808% a 10,277%
Bco do Brasil - FINIMP
Euro + 3,60 a.a

2020
22.800
1.773
308
10.660

2019
3.167
397
12.114

2018
444
4.419
478
13.655

Total - Não Circulante

35.541

15.678

18.996

Total - Geral

45.579

22.971

27.021

g) Limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados.
 A Companhia não possui limites de utilização dos financiamentos já contratados.
h) Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras
Contas do Demonstrativo De Resultado Consolidado (Em Milhares De Reais)

Receita Operacional Bruta
Vendas Mercado Interno
Vendas Mercado Externo
TOTAL
Devoluções e Impostos
Receita Operacional Líquida
Custo Produtos Vendidos
Lucro Operacional Bruto



a2020
600.358
37.322
637.680
-115.827
521.853
-370.115

a2019
569.529
39.565
609.094
-109.549
499.545
-379.174

a2018
550.546
43.235
593.781
-113.071
480.710
-345.790

151.738

120.371

134.920

O resultado positivo de 2020 cotejado com os anos anteriores decorreu do aumento
da capacidade de produção, ensejando uma otimização de custos e, bem assim, uma
recuperação na margem de preços. Adicionalmente, nos termos do Fato Relevante
divulgado em 27 de novembro de 2020, a Companhia logrou êxito em demanda
judicial em face da União Federal, tendo como objeto o reconhecimento de créditos
tributários decorrentes da exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS.
Como principal resultado, a Companhia obteve créditos tributários correspondentes
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10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

ao montante de R$ 88.598 mil, sendo estes devidamente habilitados perante a
Receita Federal do Brasil

Contas de Ativo e Passivo Consolidado (Em Milhares De Reais)
Período
Caixa e Equivalentes de Caixa e
Aplicações Financeiras
Clientes
Estoques
Imobilizado
Financiamentos



2020

2019

2018

99.227

64.809

43.159

131.285
131.608
361.388
45.579

130.817
122.263
359.668
22.971

130.077
150.046
364.831
27.021

Os valores disponíveis da Companhia mostraram crescimento em 2020, compatível
com o já comentado acima.
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10.2 - Resultado Operacional E Financeiro

10.2. Os diretores devem comentar
a. Resultados das operações do emissor, em especial:
I.
o

II.
o

Descrição de quaisquer componentes importantes da receita:
A receita da Companhia e de sua controlada (COMFIO – Cia Catarinense de Fiação – “COMFIO”)
resulta essencialmente da produção e comercialização de seus produtos de cama, mesa, banho,
decoração e de tecidos técnicos. Nos mercados internos e de exportação, abrangendo linhas para
o consumidor final, rede hoteleira e hospitalar e tecidos para roupas profissionais.
Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais:
A recuperação dos níveis de produção e melhoria de preços, foram os fatores nucleares de
otimização do resultado operacional.

b. Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações
de volumes e introdução de novos produtos e serviços:


As variações estão relacionadas ao maior valor agregado da manufatura.

c. Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da
taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor, quando relevante:


Não ocorreu nenhum impacto relevante.
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10.3 - Eventos Com Efeitos Relevantes, Ocorridos E Esperados, Nas Demonstrações
Financeiras
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 ocorreram eventos relevantes.
b) constituição, aquisição ou alienação de participação societária:
Não ocorreram eventos relevantes.
c) eventos ou operações não usuais:
Não ocorreram eventos relevantes.
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10.4 - Mudanças Significativas Nas Práticas Contábeis - Ressalvas e Ênfases no Parecer
do Auditor

10.4. Os diretores devem comentar
a) mudanças significativas nas práticas contábeis:
Nos exercícios financeiros do período, as demonstrações financeiras da companhia atenderam as
disposições da Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09 e bem assim aos pronunciamentos emitidos pelo CPC –
Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade e
pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários.
b) Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis:
Os efeitos significativos foram registrados no exercício de 2010, decorrentes da recomendação do CPC
27 (ICPC 10) que impactaram sobre a vida útil do imobilizado e do valor patrimonial da empresa.
c) Ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor:
Foram emitidos sem ressalvas.
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10.5 - Políticas Contábeis Críticas
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:

• Atendem as alterações relacionadas as leis 11.638/07 e 11.941/09.
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10.6 - Itens Relevantes Não Evidenciados Nas Demonstrações Financeiras
10.6. Os diretores devem descrever os itens relevantes não evidenciados
nas demonstrações financeiras do emissor, indicando:
a) Os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente,
que não aparecem no seu balanço patrimonial (off-balance sheet
items):
Não ocorreram.
b) Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras:
Não ocorreram.
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10.7 - Comentários Sobre Itens Não Evidenciados Nas Demonstrações Financeiras

10.7. Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas
demonstrações financeiras indicados no item 10.6, os diretores devem
comentar:
a. como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as
despesas, o resultado operacional, as despesas financeiras ou
outros itens das demonstrações financeiras do emissor
b. natureza e o propósito da operação
c. natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos
gerados em favor do emissor em decorrência da operação
• Não aplicável.
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10.8 - Plano de Negócios

10.8. Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do plano de negócios do emissor,
explorando especificamente os seguintes tópicos:

a) investimentos, incluindo:
i.

descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos
previstos:


ii.

Os investimentos em andamento e previstos para Döhler e sua controldada no exercício,
foram orçados em R$ 27.000.000,00 e distribuídos conforme segue:


Maquinas e Equipamentos

R$ 21.700.000,00



Edificações e Instalações

R$ 5.300.000,00

fontes de financiamento dos investimentos:


iii.

Os investimentos serão realizados com recursos próprios da companhia no valor de R$
7.500.000,00 e com recursos de terceiros no valor de R$ 19.500.000,00.

desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos:


Não estão sendo considerados.

b) desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos
que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor:


Não aplicável.

a) novos produtos e serviços, indicando:
i. descrição das pesquisas em andamento já divulgadas
ii. montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para
desenvolvimento de novos produtos ou serviços
iii. projetos em desenvolvimento já divulgados
iv. montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos
produtos ou serviços


Não aplicável.
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10.9 - Outros Fatores Com Influência Relevante

10.9. Comentar sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho
operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta
seção:
 Não foram identificados outros fatos relevantes que não os anteriormente comentados.

PÁGINA: 74 de 184

Formulário de Referência - 2021 - DOHLER S.A.

Versão : 1

11.1 - Projeções Divulgadas E Premissas

11.1 Projeções divulgadas e premissas.

A empresa não adota a prática de divulgação de projeções e estimativas.

PÁGINA: 75 de 184

Formulário de Referência - 2021 - DOHLER S.A.

Versão : 1

11.2 - Acompanhamento E Alterações Das Projeções Divulgadas

11.2 Acompanhamento das Projeções.
 A empresa não adota a prática de divulgação de projeções e estimativas. (conforme item 11.1)
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12.1 - Descrição da Estrutura Administrativa

12.1. Descrever a estrutura administrativa do emissor, conforme
estabelecido no seu estatuto social e regimento interno, identificando:
a. atribuições de cada órgão e comitê identificando se possuem
regimento interno próprio;


A estrutura administrativa da companhia passa pelo Conselho de
Administração, Diretoria, Comitê de Planejamento e Conselho Fiscal. A
Diretoria reúne-se semanalmente, oportunidade em que avalia o
desempenho diário do processo produtivo, comportamento do mercado e
tendências, cujas deliberações os diretores das diversas áreas repassam
aos níveis de coordenação e supervisão, nas áreas de vendas, produção,
administrativa, planejamento e manutenção. O Comitê de Planejamento
tem objetivo de contribuir para a gestão estratégica da companhia,
monitorar os indicadores e metas dos objetivos estratégicos, assim como
dos projetos estratégicos e favorecer o ambiente interno de mudança,
minimizando e eliminando barreiras.

b. data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente, e
de criação dos comitês;


Conselho Fiscal instalado em 30/04/2021, conforme deliberado na AGO/E
realizada na mesma data

c. mecanismos de avaliação de desempenho de cada órgão ou comitê e
de seus membros, identificando o método utilizado;


A avaliação do desempenho das áreas mencionadas na letra a), são
examinadas nas reuniões da diretoria.

d. em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes
individuais;


As atribuições e poderes seguem como especificados adiante:
o O Diretor Presidente, terá como atribuições, além das previstas no
Estatuto Social da Companhia, coordenar a gestão e o
desenvolvimento das áreas/setores de Suprimentos, Meio
Ambiente, Jurídico, Logística, Projetos/Obras e Desenvolvimento
de Produtos da Companhia, bem como planejar, desenvolver e
controlar os negócios das controladas da Companhia.
o O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, terá como
atribuições coordenar a gestão e o desenvolvimento das
áreas/setores de Controladoria, Financeiro, Tecnologia de
Informação (TI), Relação com Investidores, Recursos Humanos,
Auditoria Externa/Interna, Marketing, Gestão de Crédito, Seguros
e Relação com Sindicato Patronal.
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o

O Diretor Industrial, terá como atribuições coordenar a gestão e o
desenvolvimento
das
áreas/setores
de
Planejamento,
Programação e Controle da Produção (PPCP) e Industrial.

o O Diretor Comercial, terá como atribuições coordenar a gestão e o

desenvolvimento das áreas/setores de Vendas, Expedição,
Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)/Loja e ECommerce.

o

O Diretor Técnico, terá como atribuições coordenar a gestão e o
desenvolvimento das áreas/setores de Normatização, Qualidade e
Assistência Técnica (QAT), Segurança, Manutenção, Medicina do
Trabalho, Benefícios Sociais e Segurança Patrimonial

e. mecanismos de avaliação de desempenho dos membros do conselho
de administração, dos comitês e da diretoria.


Seguem como mencionados na letra a).
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12.2. Descrever as regras, políticas e práticas relativas às assembleias gerais, indicando:
a. Prazos de convocação;


A companhia não adota praticas e políticas diferenciadas, seguindo os procedimentos
estipulados na legislação.

b. Competências;


A companhia não adota praticas e políticas diferenciadas, seguindo os procedimentos
estipulados na legislação.

c. Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à
assembleia geral estarão à disposição dos acionistas para análise;
https://www.dohler.com.br/?page=documento-societarios&lng=pt
d. identificação e administração de conflitos de interesses:


A companhia não adota procedimentos, politicas ou práticas diferenciadas no que diz respeito
as competências das Assembleias, aplicando-se à hipótese as regras constantes na legislação
brasileira.

e. solicitação de procurações pela administração para o exercício do direito de voto:


Os acionistas ou seus representantes legais, para participar e votar na Assembleia, deverão
comparecer munidos do comprovante de titularidade das ações de emissão da Companhia,
expedido pela instituição financeira depositária ou pelo custodiante e também dos documentos:
(i) pessoa física: documento de identidade e, se for o caso, instrumento de procuração; (ii)
pessoa jurídica: atos constitutivos e documentos comprobatórios da regularidade da
representação.

f. formalidades necessárias para aceitação de procurações outorgadas por acionistas, indicando
se o emissor exige ou dispensa reconhecimento de firma, notarização, consularização e
tradução juramentada e se o emissor admite procurações outorgadas por acionistas por meio
eletrônico:
Quando os acionistas forem representados por procurador, este deverá estar constituído
há menos de um ano, ser acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição
financeira, cabendo ao administrador de fundos de investimento representar seus
condôminos, exceto para o caso de pessoas jurídicas que poderão ser representadas por
mandatários constituídos .A procuração deve conter os requisitos elencados na Lei 6.404/76
e na Instrução da CVM nº 481/2009.
g. formalidades necessárias para aceitação do boletim de voto a distância, quando enviados
diretamente à companhia, indicando se o emissor exige ou dispensa reconhecimento de firma,
notarização e consularização:
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O acionista que optar por exercer o seu direito de voto a distância, poderá, alternativamente aos
prestadores de serviços indicados no item 5.1 acima, fazê-lo diretamente à Companhia,
devendo, para tanto, entregar diretamente em sua sede ou encaminhar, via correio, os
documentos listados abaixo para o endereço da Companhia, localizado na Rua Arno Waldemar
Döhler, 145, Zona Industrial Norte, CEP 89219-902, na cidade de Joinville, Estado de Santa
Catarina, aos cuidados da Diretoria de Relações com Investidores.



É recomendado que o acionista antecipe o encaminhamento dos documentos à Companhia,
enviando as vias digitalizadas do Boletim e dos documentos abaixo indicados para o endereço
eletrônico acionista@dohler.com.br. De qualquer modo, é indispensável que a Companhia
receba a via original (física) do Boletim e dos demais documentos encaminhados anteriormente
por e-mail à Companhia, até o prazo estipulado no boletim de voto a distância, conforme
legislação pertinente. Os documentos a serem encaminhados pelo acionista são:

(i)
(ii)

Via física do Boletim devidamente preenchido, rubricado e assinado com firma reconhecida;
e
Cópia autenticada dos seguintes documentos:

Para pessoas físicas:
 Documento de identidade com foto do acionista;
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.
Para fundos de investimento:
 Último regulamento consolidado do fundo;
 Estatuto ou contrato social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política
de voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de representação; e
 Documento de identidade com foto do representante legal.
A Companhia exigirá a consularização e a tradução juramentada dos documentos em idioma
estrangeiro.
Nos termos do art. 21-U, da ICVM 481, conforme alterada, nos casos de Boletins encaminhados
diretamente à Companhia, será acusado o seu recebimento, pela Companhia, em até 3 (três) dias
úteis do seu recebimento, e informado ao acionista, através do endereço eletrônico por ele fornecido,
que a Companhia considerou o voto válido ou que há necessidade de retificação e reenvio do Boletim
ou documentos, caso necessário, sempre observado o prazo de até 7 (sete) dias antes da realização
da AGOE, para seu recebimento, pela Companhia. Os Boletins recebidos pela Companhia após o
prazo estipulado no boletim de voto a distância, conforme legislação pertinente, serão desconsiderados,
mesmo nos casos de retificação.
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h. se a companhia disponibiliza sistema eletrônico de recebimento do boletim de voto a distância
ou de participação a distância:


O acionista poderá, se preferir, antecipar o encaminhamento dos documentos à Companhia,
enviando as vias digitalizadas do Boletim e dos documentos indicados acima, para o endereço
eletrônico (acionista@dohler.com.br). De qualquer modo, é indispensável que a Companhia
receba a via original (física) do Boletim e dos demais documentos encaminhados anteriormente
por e-mail à Companhia, até o prazo estipulado no boletim de voto a distância, conforme
legislação pertinente, como detalhado acima.

i. instruções para que acionista ou grupo de acionistas inclua propostas de deliberação, chapas
ou candidatos a membros do conselho de administração e do conselho fiscal no boletim de voto
a distância:


Não existem mecanismos especiais a respeito.

j. se a companhia disponibiliza fóruns e páginas na rede mundial de computadores destinados
a receber e compartilhar comentários dos acionistas sobre as pautas das assembleias:


Não existem mecanismos especiais a respeito.

k. Outras informações necessárias à participação a distância e ao exercício do direito de voto a
distância:


Não há outras informações a respeito.
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12.3. Descrever as regras, políticas e práticas relativas ao conselho de administração, indicando:
a. número de reuniões realizadas no último exercício social, discriminando entre número de
reuniões ordinárias e extraordinárias;


16 Reuniões Ordinárias em 2020.

b. se existirem, as disposições do acordo de acionistas que estabeleçam restrição ou
vinculação ao exercício do direito de voto de membros do conselho;


Não existem restrições ou vinculações ao exercício do direito de voto de membros do
conselho de administração.

c. regras de identificação e administração de conflitos de interesses.


Não existem regras para identificação e administração de conflitos de interesse.

a. se o emissor possui política de indicação e de preenchimento de cargos do conselho de
administração formalmente aprovada, informando, em caso positivo:
i.

órgão responsável pela aprovação da política, data da aprovação e, caso o emissor
divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser
consultado



O estatuto que define as regras de eleição dos membros do conselho de administração, em
consonância à lei das S.A.

ii.

principais características da política, incluindo regras relativas ao processo de indicação
dos membros do conselho de administração, à composição do órgão e à seleção de seus
membros



O estatuto que define as regras de eleição dos membros do conselho de administração.
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12.4 - Descrição da Cláusula Compromissória Para Resolução de Conflitos Por Meio de
Arbitragem
12.4. Se existir, descrever a cláusula compromissória inserida no estatuto
para a resolução dos conflitos entre acionistas e entre estes e o
emissor por meio de arbitragem:
• Não consta inserida no estatuto clausula compromissória para a
resolução dos conflitos entre acionistas e entre estes e o emissor por
meio de arbitragem.
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12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal
Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Ingo Döhler

03/09/1939

Pertence apenas à Diretoria

31/07/2020

2023

19

002.911.299-00

Administrador

19 - Outros Diretores

31/07/2020

Sim

0.00%

Cesar Pereira Döhler

08/02/1968

Pertence apenas à Diretoria

31/07/2020

2023

2

460.503.709-82

Economista e Administrador

19 - Outros Diretores

31/07/2020

Sim

0.00%

Diretor Industrial

Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores
Ricardo Döhler

25/05/1962

Pertence apenas à Diretoria

31/07/2020

2023

2

434.494.769-04

Engenheiro Químico

19 - Outros Diretores

31/07/2020

Sim

0.00%

Diretor Técnico
Carlos Alexandre Döhler

01/01/1961

Pertence apenas à Diretoria

31/07/2020

2023

9

382.415.019-00

Administrador

19 - Outros Diretores

31/07/2020

Sim

0.00%

Guilherme Wolff Döhler

12/06/1992

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

24/07/2020

2023

2

078.205.019-01

Advogado

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

24/07/2020

Sim

100.00%

Roberto Teodoro Beck

08/03/1962

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

24/07/2020

2023

9

499.205.109-04

Médico

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

24/07/2020

Sim

100.00%

Udo Döhler

28/10/1942

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

24/07/2020

2023

9

006.091.969-87

Administrador

20 - Presidente do Conselho de
Administração

24/07/2020

Sim

100.00%

Antônio Carlos Minatti

24/05/1957

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

24/07/2020

2023

2
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Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

293.600.809-34

Executivo de Projeto, pesquisa e
desenvolvimento de produtos

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

24/07/2020

Sim

100.00%

Elisabeth Döhler da Silva

30/11/1961

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

30/04/2021

2023

1

709.966.367-49

Administradora de Empresas e
Técnica Têxtil

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

30/04/2021

Sim

100.00%

José Mario Gomes Ribeiro

09/08/1950

Pertence à Diretoria e ao Conselho de
Administração

24/07/2020

2023

13

167.769.259-68

Administrador

33 - Conselheiro(Efetivo) e Dir.
Presidente

24/07/2020

Sim

100.00%

Fábio Girolla

13/05/1972

Conselho Fiscal

30/04/2021

2022

8

751.511.119-49

Advogado

43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador

30/04/2021

Sim

100.00%

Cleber Luis Raimundi

27/06/1976

Conselho Fiscal

30/04/2021

2022

4

936.821.239-20

Administrador

43 - C.F.(Efetivo)Eleito p/Controlador

30/04/2021

Sim

100.00%

Dionísio Leles da Silva

04/07/1953

Conselho Fiscal

30/04/2021

2022

13

764.286.648-87

Analista de Investimento

44 - C.F.(Efetivo)Eleito
p/preferencialistas

30/04/2021

Não

98.00%

Paulo Sérgio Valle

05/07/1972

Conselho Fiscal

30/04/2021

2022

13

670.625.479-72

Contador e Consultor Societário

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador

30/04/2021

Sim

0.00%

Airton Dejair Romão

16/05/1962

Conselho Fiscal

30/04/2021

2022

4

055.077.409-25

Administrador

47 - C.F.(Suplent)Eleito
p/preferencialistas

30/04/2021

Não

0.00%
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Nome

Data de nascimento

Orgão administração

Data da eleição

Prazo do mandato

Número de Mandatos
Consecutivos

CPF

Profissão

Cargo eletivo ocupado

Data de posse

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Descrição de outro cargo / função

Leo Luiz Stahl

05/07/1953

Conselho Fiscal

30/04/2021

2022

2

168.579.840-34

Contador

46 - C.F.(Suplent)Eleito p/Controlador

30/04/2021

Sim

0.00%

Experiência profissional / Critérios de Independência
Ingo Döhler - 002.911.299-00
Diretor Industrial. Exerce a atividade de Administrador desde o ano de 1957. Formado Técnico Têxtil pela Escola Técnica de Indústria Química e Têxtil do Rio de Janeiro em 1961. Participou de cursos de
Administração na área de Produção.
Cesar Pereira Döhler - 460.503.709-82
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores. Exerce a atividade de Administrador desde o ano de 1995, formado em Técnico em Fiação pelo Centro de Tecnologia da Industria Química e Têxtil - CETIQT, do
Rio de Janeiro (RJ), em 1988. Formado em Ciências Econômicas na Universidade da Região de Joinville - UNIVILLE, Joinville (SC). Participou de cursos de especialização (MBA) na área de Administração. Pós
graduado em Economia pela FEA/UNIVILLE. Participou de cursos de Governança Corporativa no IBGC
Ricardo Döhler - 434.494.769-04
Diretor Técnico. Exerce a atividade de Administrador desde o ano de 1995, formado Engenheiro Químico pela Fundação Universidade Regional de Blumenau, em Blumenau (SC), em 1987. Participou de Cursos de
especialização em Engenharia De Segurança e Administração Empresarial.
Carlos Alexandre Döhler - 382.415.019-00
Diretor Comercial. Exerce a atividade de Administrador desde abril de 1986, formado Técnico Têxtil pelo Centro de Tecnologia da Industria Química e Têxtil - CETIQT, do Rio de Janeiro (RJ), em 1984. Formado em
Ciências Administrativas pela Fundação Educacional da Região de Joinville - FURJ.
Guilherme Wolff Döhler - 078.205.019-01
membro do Conselho de Administração, com especialização em Direito Ambiental pela Univali – Universidade do Vale do Itajaí em 2015, com experiência profissional na área de Direito Ambienta no Escritório
Martinelli Advogados, em Joinville (SC).
Roberto Teodoro Beck - 499.205.109-04
Membro do Conselho de Administração. Exerce a atividade de Administrador desde o ano de 1995, formado em Ciências Médicas pela Faculdade Evangélica de Medicina do Paraná, em Curitiba (PR), em 1988
Udo Döhler - 006.091.969-87
Membro do Conselho de Administração da Döhler S.A. e Diretor Financeiro de sua controlada, Comfio – Cia Catarinense de Fiação, Cônsul Honorário da República Federal da Alemanha em Joinville – SC de 1995
até 2012. Diretor da Associação Industrial e Comercial de Joinville – SC (ACIJ) em 5 mandatos e atual conselheiro da Associação Brasileira da Industria Têxtil (ABIT). Atual Prefeito Municipal de Joinville/SC. Exerce
a atividade de Administrador desde o ano de 1971, formado em Ciências Jurídicas pela Universidade Católica do Paraná, de Curitiba (PR), em 1966. Participou de cursos de gerência profissional e financeira.
Antônio Carlos Minatti - 293.600.809-34
membro do Conselho de Administração. Sólida experiência nas atividades relativas projeto, pesquisa e desenvolvimento de produtos hidráulicos, Coordenação e direção de equipes multidisciplinares, formado em
Engenharia de operação – modalidade mecânica em 1977 e Engenharia mecânica pela FEJ – Faculdade de Engenharia de Joinville em 1981, Pós-graduado em Administração de Empresas pela Univille Universidade da Região de Joinville em 1996, formado no curso de Conselheiro de
Administração pelo IBGC de Curitiba. Participou de cursos de especialização nas áreas de Gestão avançada, Gestão de Produtos e Marketing.
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Elisabeth Döhler da Silva - 709.966.367-49
Membro do Conselho de Administração da Döhler S.A. e técnica têxtil responsável pela área de desenvolvimento de produtos. Exerce suas atividades na empresa desde o ano de 1991, formada Técnica Têxtil pela
Escola Técnica de Industria Química e Têxtil do Rio de Janeiro (RJ) em 1982. Participou de cursos de gerência profissional.
José Mario Gomes Ribeiro - 167.769.259-68
membro do Conselho de Administração, e Diretor da Döhler S.A. Exerce a atividade de Administrador desde o ano de 1978. Formado em Engenharia Eletrica pelo Centro Politécnico da Universidade Federal do
Paraná, de Curitiba em 1973 e em Ciências Administrativas pela Fundação Educacional da Região de Joinville – FURJ.
Fábio Girolla - 751.511.119-49
Graduado em Direito pela FURB de Blumenau/SC em 1995; MBA em Direito de Economia de Empresas pela FGV de Florianópolis/SC em 2002; Cursos de atualização Jurídica - LFG/Anhanguera de 2007 a 2011;
Sócio do escritório de advocacia Cassuli Advogados Associados de 1992 a 1996; Sócio do escritório de advocacia Martinelli Advocacia Empresarial de 1996 a 2001; Sócio do escritório de advocacia Bornhausen
Advogados Associados desde 2002.
Cleber Luis Raimundi - 936.821.239-20
Advogado formado na Univali em 1998, inscrito na OAB/SC sob. nr. 17.080. Pós Graduado em Direito Tributário, Direito Trabalhista e Direito Ambiental. Participou de diversos cursos de Governança Corporativa e
Gestão, tanto no Brasil, quanto no exterior. Sócio do Instituto Internacional de Lideranças.
Dionísio Leles da Silva - 764.286.648-87
Formado em Administração de Empresas, exerce a atividade de Consultor de Investimentos e Administrador Empresarial.
Paulo Sérgio Valle - 670.625.479-72
01/09/1999 – Atualmente: MARTINELLI TRIBUTOS
- Reestruturação Societária de grupos de empresa visando economia tributária e a resolução de problemas societários.; Pós-Graduação em Nível de Especialização: Contabilidade e Controladoria - Instituição: USP,
Período: 1995 a 1996;
Superior: Ciências Contábeis - Instituição: FURJ – Univille, Período: 1990 a 1994.
Airton Dejair Romão - 055.077.409-25
Administrador de empresas com registro no CRA nº 5343 em 04.03.96; Técnico em contabilidade com registro no CRC SC nº 007476/0-O em 06.09.96; Socio Titular da empresa Merko-Sul Contabilidade e
Consultoria Empresarial S/S, com sede em Joinville/SC.
Leo Luiz Stahl - 168.579.840-34
Contador, coordenou as áreas financeiras do Grupo Kepler Weber, Warpol Alimentos, Calçados Beira Rio, Comercial de Eletrodomésticos Pedro Bobino JR S/A e Grupo Milu. Graduado em Ciências Contábeis
(Unjuí) e MBA Finanças (FGV). Sócio fundador do IBEF – Instituto Brasileiro dos Executivos Financeiros.
Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

Ingo Döhler - 002.911.299-00
N/A
Cesar Pereira Döhler - 460.503.709-82
N/A
Ricardo Döhler - 434.494.769-04
N/A
Carlos Alexandre Döhler - 382.415.019-00
N/A
Guilherme Wolff Döhler - 078.205.019-01
N/A
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Roberto Teodoro Beck - 499.205.109-04
N/A
Udo Döhler - 006.091.969-87
N/A
Antônio Carlos Minatti - 293.600.809-34
N/A
Elisabeth Döhler da Silva - 709.966.367-49
N/A
José Mario Gomes Ribeiro - 167.769.259-68
N/A
Fábio Girolla - 751.511.119-49
N/A
Cleber Luis Raimundi - 936.821.239-20
N/A
Dionísio Leles da Silva - 764.286.648-87
N/A
Paulo Sérgio Valle - 670.625.479-72
N/A
Airton Dejair Romão - 055.077.409-25
N/A
Leo Luiz Stahl - 168.579.840-34
N/A
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12.7/8 - Composição Dos Comitês
Nome

Tipo comitê

Tipo de Auditoria

Cargo ocupado

Data de
nascimento

Data posse

Prazo mandato

CPF

Descrição outros comitês

Profissão

Descrição outros cargos
ocupados

Data eleição

Número de
Mandatos
Consecutivos

Percentual de
participação nas
reuniões

Membro do Comitê (Efetivo)

28/10/1942

30/06/2017

2020

30/06/2017

1

100.00%

Outros cargos/funções exercidas no emissor
Udo Döhler

Outros Comitês

006.091.969-87

Comitê de Planejamento

Administrador

Membro do Conselho de Administração da Döhler S.A
Experiência profissional / Critérios de Independência
Udo Döhler - 006.091.969-87
Membro do Conselho de Administração da Döhler S.A. e Diretor Financeiro de sua controlada, Comfio – Cia Catarinense de Fiação, Cônsul Honorário da República Federal da Alemanha em Joinville – SC de 1995
até 2012. Diretor da Associação Industrial e Comercial de Joinville – SC (ACIJ) em 5 mandatos e atual conselheiro da Associação Brasileira da Industria Têxtil (ABIT). Atual Prefeito Municipal de Joinville/SC. Exerce
a atividade de Administrador desde o ano de 1971, formado em Ciências Jurídicas pela Universidade Católica do Paraná, de Curitiba (PR), em 1966. Participou de cursos de gerência profissional e financeira.
Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

Udo Döhler - 006.091.969-87
N/A
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12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas A Administradores do Emissor,
Controladas E Controladores
Nome

CPF

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Cargo
Administrador do emissor ou controlada

Udo Döhler

006.091.969-87 DÖHLER S.A.

84.683.408/0001-03 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

460.503.709-82 DÖHLER S.A.

84.683.408/0001-03

434.494.769-04 DÖHLER S.A.

84.683.408/0001-03 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

078.205.019-01 DÖHLER S.A.

84.683.408/0001-03

709.966.367-49 DÖHLER S.A.

84.683.408/0001-03 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

382.415.019-00 DÖHLER S.A.

84.683.408/0001-03

Membro do Conselho de Administração
Pessoa relacionada

Cesar Pereira Döhler
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Observação

Administrador do emissor ou controlada

Ricardo Döhler
Diretor Técnico
Pessoa relacionada

Guilherme Wolff Döhler
Membro do Conselho de Administração
Observação

Administrador do emissor ou controlada

Elisabeth Döhler da Silva
Membro do Conselho de Administração
Pessoa relacionada

Carlos Alexandre Döhler
Diretor Comercial
Observação
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12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E
Controladas, Controladores E Outros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Inexiste a relação.
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12.11 - Acordos, Inclusive Apólices de Seguros, Para Pagamento ou Reembolso de
Despesas Suportadas Pelos Administradores

12.11. Descrever as disposições de quaisquer acordos, inclusive apólices de seguro, que
prevejam o pagamento ou o reembolso de despesas suportadas pelos administradores,
decorrentes da reparação de danos causados a terceiros ou ao emissor, de penalidades
impostas por agentes estatais, ou de acordos com o objetivo de encerrar processos
administrativos ou judiciais, em virtude do exercício de suas funções.
 Não existem acordos, seguros ou verbas de reembolso de despesas oferecidos aos
administradores para a reparação de danos e penalidades referidos.
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12.12 - Outras informações relevantes

12.13. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes.
• Não existem informações relevantes adicionais.

PÁGINA: 93 de 184

Formulário de Referência - 2021 - DOHLER S.A.

Versão : 1

13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária

13.1

Descrever as políticas ou práticas 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, informando se a política de remuneração foi
formalmente aprovada, órgão responsável por sua aprovação, data da aprovação e, caso o
emissor divulgue a política, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser
consultado:


A política de remuneração objetiva oferecer aos diretores e aos membros do Conselho de Administração,
proventos equivalentes aos oferecidos pelo mercado. A remuneração de cada membro do Conselho
Fiscal corresponde a 10%, da atribuída ao diretor presidente, conforme deliberação do Conselho de
Administração.

b) Composição da remuneração, indicando:

i.

Descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles;


ii.

em relação aos 3 últimos exercícios sociais, qual a proporção de cada elemento na
remuneração total;


iii.

Os valores globais e elementos de remuneração são definidos pelo Conselho de
Administração e deliberados na AGO.

Razões que justificam a composição da remuneração:


v.

Trata-se de elemento único, em forma de pró-labore.

Metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração;


iv.

A remuneração dos Diretores e dos Membros do Conselho de Administração é composta
de um único elemento, em forma de pró-labore.

Trata-se de composição única.

A existência de membros não remunerados pelo emissor e a razão para esse fato


Não há.

c) Principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de
cada elemento da remuneração:


Não aplicável.

d) Como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho:


Não aplicável.
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária

e) Como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto, médio e
longo prazo:


Acompanha a remuneração do mercado para o setor.

f) Existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou
indiretos:


Não existe.

g) Existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento
societário, tal como a alienação do controle societário do emissor:


Não existe.

h) práticas e procedimentos adotados pelo conselho de administração para definir a remuneração
individual do conselho de administração e da diretoria, indicando:

i.

os órgãos e comitês do emissor que participam do processo decisório, identificando de que
forma participam;
a) Conselho de Administração.

ii.

critérios e metodologia utilizada para a fixação da remuneração individual, indicando se há a
utilização de estudos para a verificação das práticas de mercado, e, em caso positivo, os critérios de
comparação e a abrangência desses estudos;
b) Análise das políticas e práticas exercidas por demais empresas do segmento de atuação
da Companhia.

iii. com que frequência e de que forma o conselho de administração avalia a adequação da política
de remuneração do emissor:
Anual.
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13.2 - Remuneração Total do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E Conselho Fiscal
Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2021 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

6,00

5,00

3,00

14,00

Nº de membros remunerados

6,00

5,00

3,00

14,00

1.430.000,00

4.336.000,00

260.000,00

6.026.000,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

1.430.000,00

4.336.000,00

260.000,00

6.026.000,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2020 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

6,00

5,00

3,00

14,00

Nº de membros remunerados

6,00

5,00

3,00

14,00

853.000,00

3.199.000,00

246.000,00

4.298.000,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
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Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

853.000,00

3.199.000,00

246.000,00

4.298.000,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2019 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

6,00

5,00

3,00

14,00

Nº de membros remunerados

0,00

0,00

0,00

0,00

816.000,00

3.063.000,00

236.000,00

4.115.000,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
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Descrição de outras
remunerações variáveis

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

816.000,00

3.063.000,00

236.000,00

4.115.000,00

Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2018 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

6,00

5,00

3,00

14,00

Nº de membros remunerados

6,00

5,00

3,00

14,00

747.000,00

2.924.000,00

225.000,00

3.896.000,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis
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Observação

Total da remuneração

747.000,00

2.924.000,00

225.000,00

3.896.000,00
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal

13.3. Em relação à remuneração variável dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista para o exercício
social corrente do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal, elaborar
tabela com o seguinte conteúdo:
Não se aplica.

PÁGINA: 100 de 184

Formulário de Referência - 2021 - DOHLER S.A.

Versão : 1

13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E
Diretoria Estatutária

13.4. Em relação ao 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, descrever:


Não se aplica.
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13.5 - Remuneração Baseada em Ações

13.5. Em relação à remuneração baseada em ações reconhecida no resultado
dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista para o exercício social
corrente, do conselho de administração e da diretoria estatutária, elaborar
tabela com o seguinte conteúdo:

•

Não se aplica.

PÁGINA: 102 de 184

Formulário de Referência - 2021 - DOHLER S.A.

Versão : 1

13.6 - Opções em Aberto

13.6. Em relação às opções em aberto do conselho de administração e da
diretoria estatutária ao final do último exercício social, elaborar tabela com o
seguinte conteúdo:

•

Não se aplica.
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13.7 - Opções Exercidas E Ações Entregues

13.7. Em relação às opções exercidas e ações entregues relativas à
remuneração baseada em ações do conselho de administração e da diretoria
estatutária, nos 3 últimos exercícios sociais, elaborar tabela com o seguinte
conteúdo:

•

Não se aplica.

PÁGINA: 104 de 184

Formulário de Referência - 2021 - DOHLER S.A.

Versão : 1

13.8 - Precificação Das Ações/opções

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, indicando, no mínimo:

•

Não se aplica.
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13.9 - Participações Detidas Por Órgão

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 órgão:

31/12/2020

AÇÕES
ORDINÁRIAS

%

AÇÕES
PREFERENCIAIS

%

Conselho de Administração

27.315.496

50,15

6.661.484

31,46

Diretoria

12.424.437

22,81

2.888.794

13,64

125

0,00

0

0,00

Outros

14.727.762

27,04

11.627.187

54,90

Total

54.467.820

100,00

21.177.465

100,00

Conselho Fiscal
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13.10 - Informações Sobre Planos de Previdência Conferidos Aos Membros do Conselho de
Administração E Aos Diretores Estatutários

A companhia não oferece plano de previdência aos membros do Conselho de Administração e a
Diretoria.
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13.11 - Remuneração Individual Máxima, Mínima E Média do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária E do Conselho
Fiscal
Valores anuais
Diretoria Estatutária
31/12/2020

31/12/2019

Conselho de Administração
31/12/2018

31/12/2020

31/12/2019

Conselho Fiscal

31/12/2018

31/12/2020

31/12/2019

Nº de membros

5,00

5,00

5,00

6,00

6,00

6,00

3,00

3,00

Nº de membros
remunerados

5,00

5,00

5,00

6,00

6,00

5,00

3,00

3,00

Valor da maior
remuneração(Reais)

68.422,50

59.540,00

65.507,42

22.207,91

22.210,00

21.261,76

6.842,25

6.840,00

Valor da menor
remuneração(Reais)

46.214,59

46.214,00

44.245,66

8.883,16

8.890,00

8.504,70

6.842,25

6.840,00

Valor médio da
remuneração(Reais)

53.321,12

53.300,00

51.050,00

14.213,06

14.200,00

13.607,00

6.842,25

6.840,00

Observação
Diretoria Estatutária
31/12/2020

O Diretor Presidente acumula cargo de Conselheiro da Administração, sendo remunerado apenas como Diretor. O valor médio da remuneração considera no cálculo, apenas os 5 conselheiros
remunerados.
Os valores expressos neste período são mensais.

31/12/2019

O Diretor Presidente acumula cargo de Conselheiro da Administração, sendo remunerado apenas como Diretor. O valor médio da remuneração considera no cálculo, apenas os 5 conselheiros
remunerados.
Os valores expressos neste período são mensais.

31/12/2018

O Diretor Presidente acumula cargo de Conselheiro da Administração, sendo remunerado apenas como Diretor. Os valores expressos neste período são mensais.

Conselho de Administração
31/12/2020

O Diretor Presidente acumula cargo de Conselheiro da Administração, sendo remunerado apenas como Diretor. O valor médio da remuneração considera no cálculo, apenas os 5 conselheiros
remunerados.
Os valores expressos neste período são mensais.

31/12/2019

O Diretor Presidente acumula cargo de Conselheiro da Administração, sendo remunerado apenas como Diretor. O valor médio da remuneração considera no cálculo, apenas os 5 conselheiros
remunerados.
Os valores expressos neste período são mensais.

31/12/2018

O Diretor Presidente acumula cargo de Conselheiro da Administração, sendo remunerado apenas como Diretor. O valor médio da remuneração considera no cálculo, apenas os 5 conselheiros
remunerados.
Os valores expressos neste período são mensais.

Conselho Fiscal
31/12/2020

Remuneração Igualitária entre os membros do Conselho Fiscal. Os valores expressos neste período são mensais.
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Remuneração Igualitária entre os membros do Conselho Fiscal. Os valores expressos neste período são mensais.
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13.12 - Mecanismos de Remuneração ou Indenização Para os Administradores em Caso de
Destituição do Cargo ou de Aposentadoria



Não se aplica.
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13.13 - Percentual na Remuneração Total Detido Por Administradores E Membros do
Conselho Fiscal Que Sejam Partes Relacionadas Aos Controladores

13.13. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar o percentual da remuneração total
de cada órgão reconhecida no resultado do emissor referente a membros do conselho
de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal que sejam partes
relacionadas aos controladores, diretos ou indiretos, conforme definido pelas regras
contábeis que tratam desse assunto:

 Não se aplica.
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13.14 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal, Agrupados Por
Órgão, Recebida Por Qualquer Razão Que Não A Função Que Ocupam

13.14. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no
resultado do emissor como remuneração de membros do conselho de administração, da
diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão, por qualquer razão que
não a função que ocupam, como por exemplo, comissões e serviços de consultoria ou
assessoria prestados

 Não se aplica.
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13.15 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal Reconhecida no Resultado de
Controladores, Diretos ou Indiretos, de Sociedades Sob Controle Comum E de Controladas do Emissor

13.15. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no
resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de
controladas do emissor, como remuneração de membros do conselho de administração,
da diretoria estatutária ou do conselho fiscal do emissor, agrupados por órgão,
especificando a que título tais valores foram atribuídos a tais indivíduos:

 Não se aplica.
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13.16 - Outras Informações Relevantes

13.16. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes:


As informações supracitadas são as que a companhia considera relevantes.
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

14.1. Descrever os recursos humanos do emissor, fornecendo as seguintes informações:

a. Número de empregados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por
localização geográfica);




2.316 em 2020 na sede da companhia.
2.222 em 2019 na sede da companhia.
2.442 em 2018 na sede da companhia.

b. Número de terceirizados (total, por grupos com base na atividade desempenhada e por
localização geográfica);
Manutenção
e
Conservação

Limpeza
e
Zeladoria

Patrimonial

Social

2020

19

38

23

36

2019

15

16

12

26

2018

15

16

14

28

Ano

Segurança

Assistência Localização
Geográfica
Sede
da
Companhia

c. Índice de rotatividade em %;




27,11 % em 2020
16,49 % em 2019
18,61 % em 2018
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14.2 - Alterações Relevantes - Recursos Humanos

14.2. Comentar qualquer alteração relevante ocorrida com relação aos números divulgados no
item 14.1.
 Não existem informações relevantes para serem comentadas.
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14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados

14.3. Descrever as políticas de remuneração dos empregados do emissor, informando:
a. política de salários e remuneração variável;
 A política salarial da companhia esta apoiada em um plano de cargos e salários e regulados
por uma convenção coletiva de trabalho pactuada com o sindicato profissional da categoria
têxtil.
b. política de benefícios;
 A política de benefícios contempla um plano de saúde para todos os seus funcionários e
dependentes até 14 anos e, bem assim, um programa de participação nos resultados da ordem
de 10 % do lucro liquido da companhia.
c. características dos planos de remuneração baseados em ações dos empregados nãoadministradores, identificando:
“i”a”v” – os planos consideram atendimento igualitário para todos os funcionários.

PÁGINA: 117 de 184

Formulário de Referência - 2021 - DOHLER S.A.

Versão : 1

14.4 - Descrição Das Relações Entre O Emissor E Sindicatos

14.4. Descrever as relações entre o emissor e sindicatos,
indicando se houve paralisações e greves nos 3 últimos
exercícios sociais.
• Resulta de uma convenção coletiva de trabalho, pactuada anualmente.
• Não houve paralisações e greves nos 3 últimos exercícios sociais.
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14.5 - Outras Informações Relevantes - Recursos Humanos

14.5.

Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes:

• As informações supracitadas são as que a companhia considera
relevantes.
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

Brasileira-SC

Sim

AMR Participações Ltda.
07.741.196/0001-14

Sim

30/07/2020

Não
3.094.905
Classe ação

5,682%

348.435

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000%

TOTAL

1,645%

3.443.340

4,551%

5.195.355

6,868%

3.443.340

4,552%

JMGR Participações Ltda.
08.083.332/0001-99

Brasileira-SC

Sim

Sim

30/07/2020

Não
4.231.455
Classe ação

7,769%

963.900

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000%

TOTAL

4,551%

MAM Participações Ltda.
07.741.178/0001-32

Brasileira-SC

Sim

Sim

30/07/2020

Não
3.094.905
Classe ação
TOTAL

5,682%

348.435

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000%

1,645%
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

Brasileira-SC

Não

Cardopar Participações Ltda.
07.556.733/0001-56

Sim

30/07/2020

Não
5.315.430
Classe ação

9,759%

1.181.190

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000%

TOTAL

5,578%

6.496.620

8,588%

6.496.620

8,588%

879.280

1,162%

Eldopar Participações Ltda.
07.556.291/0001-48

Brasileira-SC

Não

Sim

30/07/2020

Não
5.315.430
Classe ação

9,759%

1.181.190

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000%

TOTAL

5,578%

Cia Industrial H Carlos Schneider
84.709.955/0001-02

Brasileira-SC

Não

Não

30/07/2020

Não
0
Classe ação
TOTAL

0,000%

879.280

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000%

4,152%
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

Belvedere Renoir Fundo de Investimentos em Acoes
04.812.385/0001-42

Brasileira-SP

Não

Não

30/07/2020

Não
0
Classe ação

0,000%

1.676.280

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000%

TOTAL

7,915%

1.676.280

2,216%

13.584.730

17,958%

13.956.282

18,450%

Anke Döhler Beck
430.052.929-91

Brasileira-SC

Sim

Sim

30/07/2020

Não
11.326.225
Classe ação

20,794%

2.258.505

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000%

TOTAL

10,664%

Cesar Pereira Döhler
460.503.709-82

Brasileira-SC

Sim

Sim

30/07/2020

Não
11.096.000
Classe ação
TOTAL

20,372%

2.860.282

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000%

13,506%
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
Acionista
CPF/CNPJ acionista

Nacionalidade-UF

Acionista Residente no Exterior

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Acionista controlador

Última alteração

Tipo pessoa

CPF/CNPJ

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

Detalhamento por classes de ações (Unidades)
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

Brasileira-SC

Sim

Marcos Werner Schmalz
218.660.829-49

Sim

30/07/2020

Não
2.816.643
Classe ação

5,171%

508.305

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000%

TOTAL

2,400%

3.324.948

4,395%

5,943%

1.258.801

1,664%

36,423%

15.889.689

21,008%

Clube de Investimento Profit
01.066.077/0001-27

Brasileira-SP

Não

Não

30/07/2020

Não
301
Classe ação

0,001%

1.258.500

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000%

TOTAL
OUTROS
8.176.526

15,011%

7.713.163

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

0

0,000%

0

0,000%

0

0,000%

0

0,000%

54.467.820

100,000%

21.177.465

100,000%

75.645.285

100,000%

Classe ação
TOTAL

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

AMR Participações Ltda.

07.741.196/0001-14

Martha RadunDöhler
044.832.859-39

Brasileira-SC

Sim

Sim

30/07/2020

89,880

348.435

10,120

3.443.340

100,000

Não
3.094.905
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

OUTROS

0

0,000

0

0,000

0

0,000

3.094.905

89,880

348.435

10,120

3.443.340

100,000

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Cardopar Participações Ltda.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

07.556.733/0001-56

Espólio do Sr. Roland Döhler
003.220.919-34

Brasileira-SC

Não

Sim

30/07/2020

81,820

1.181.190

18,180

6.496.620

100,000

Não
5.315.430
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

OUTROS

0

0,000

0

0,000

0

0,000

5.315.430

81,820

1.181.190

18,180

6.496.620

100,000

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Eldopar Participações Ltda.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

07.556.291/0001-48

Espólio do Sr. Roland Döhler
003.220.919-34

Brasileira-SC

Não

Sim

30/07/2020

81,820

1.181.190

18,180

6.496.620

100,000

Não
5.315.430
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

OUTROS

0

0,000

0

0,000

0

0,000

5.315.430

81,820

1.181.190

18,180

6.496.620

100,000

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

JMGR Participações Ltda.

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

08.083.332/0001-99

José Mario Gomes Ribeiro
167.769.259-68

Brasileira-SC

Sim

Sim

30/07/2020

81,447

963.900

18,553

5.195.355

100,000

Não
4.231.455
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

OUTROS

0

0,000

0

0,000

0

0,000

4.231.455

81,447

963.900

18,553

5.195.355

100,000

TOTAL
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15.1 / 15.2 - Posição Acionária
CONTROLADORA / INVESTIDORA
ACIONISTA
CPF/CNPJ acionista
Acionista Residente no Exterior

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista controlador
Tipo pessoa

Última alteração
CPF/CNPJ

Detalhamento de ações (Unidades)
Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Ações preferenciais %

Qtde. total de ações (Unidades)

Total ações %

CONTROLADORA / INVESTIDORA

CPF/CNPJ acionista

Composição capital social

MAM Participações Ltda.

07.741.178/0001-32

Martha RadunDöhler
044.832.859-39

Brasileira-SC

Sim

Sim

30/07/2020

89,880

348.435

10,120

3.443.340

100,000

Não
3.094.905
Classe ação

Qtde. de ações (Unidades)

Ações %

TOTAL

0

0,000

OUTROS

0

0,000

0

0,000

0

0,000

3.094.905

89,880

348.435

10,120

3.443.340

100,000

TOTAL
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15.3 - Distribuição de Capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

30/04/2021

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

1.499

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

31

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

0

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade ordinárias (Unidades)

73.608

0,135%

Quantidade preferenciais (Unidades)

9.586.722

45,269%

Preferencial Classe A

0

0,000000%

Total

9.660.330

12,771%
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15.4 - Organograma Dos Acionistas E do Grupo Econômico

15.4. Organograma dos acionistas do emissor e do grupo econômico em que se insere,
indicando:
a. Todos os controladores diretos e indiretos e, caso o emissor deseje, os acionistas com
participação igual ou superior a 5% de uma classe ou espécie de ações;
b. Principais controladas e coligadas do emissor;
c. Participações do emissor em sociedades do grupo;
d. Participações de sociedades do grupo no emissor;
e. Principais sociedades sob controle comum:

ESPÓLIO DO
SR. ROLAND
DÖHLER

JOSÉ MÁRIO
GOMES
RIBEIRO

MARTHA
RADUN
DÖHLER

100% DO
CAPITAL

100% DO
CAPITAL

100% DO
CAPITAL

CESAR
PEREIRA
DOHLER

ANKE
DOHLER
BECK

CARDOPAR
PARTICIP.
LTDA

ELDOPAR
PARTICIP.
LTDA

JMGR
PARTICIP.
LTDA

AMR
PARTICIP.
LTDA

MAM
PARTICIP.
LTDA

MARCOS
WERNER
SCHMALZ

ON – 20,37
PN – 13,51

ON – 20,79
PN – 10,66

ON – 9,76
PN – 5,58

ON – 9,76
PN – 5,58

ON – 7,77
PN – 4,55

ON – 5,68
PN – 1,65

ON – 5,68
PN – 1,65

ON – 5,17
PN – 2,40

DOHLER S.A.

100,00% DO CAPITAL
COMFIO – CIA
CAT. DE FIAÇÃO.
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15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja
Parte
15.5. Com relação a qualquer acordo de acionistas arquivado na sede do
emissor ou do qual o controlador seja parte, regulando o exercício do
direito de voto ou a transferência de ações de emissão do emissor,
indicar:
Conforme o acordo de acionistas disponível nos seguintes sites: CVM
(www.cvm.gov.br); B³ (http://www.b3.com.br/pt_br/), bem como no site da DÖHLER
S.A. (www.dohler.com.br), disponibilizado a partir de 06.11.2014, indicamos:
a. partes:
ACORDANTES:
GRUPO FAMILIAR I
UDO DÖHLER, brasileiro, casado, industrial, portador da Cédula de Identidade nº 373.765-9
SSP-SC, inscrito no CPF sob nº 006.091.969-87, residente e domiciliado na rua Jacob Eisenhut,
312 – Ap.401, no município de Joinville, Estado de Santa Catarina;
LÉA PEREIRA DÖHLER, brasileira, casada pelo regime de Comunhão Universal de Bens, do lar,
portadora da cédula de identidade nº 162.229-3 SSP/SC e CPF nº 041.305.939-19, residente
e domiciliada à rua Jacob Eisenhut, 312 – ap.401, no município de Joinville, Estado de Santa
Catarina;
CÉSAR PEREIRA DÖHLER, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade
nº 1.358.903/SSP-SC e inscrito no CPF sob nº 460.503.709-82, residente e domiciliado na rua
Jacob Eisenhut, nº 312, ap. 701, Bairro Atiradores, no município de Joinville, Estado de Santa
Catarina.
GRUPO FAMILIAR II
INGO DÖHLER, brasileiro, casado, industrial, portador da Cédula de Identidade nº 2/R 83.916
SSP-SC, inscrito no CPF sob nº 002.911.299-00, residente e domiciliado na rua Lages, nº 265
– Ap.1001, Centro, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina;
MARGA DÖHLER, brasileira, casada pelo regime de Comunhão Universal de Bens, do lar,
portadora da Cédula de Identidade nº 162.465 SSP/SC e CPF nº 004.876.529-59, residente e
domiciliada na rua Lages, nº 265 – Ap.1001, no município de Joinville, estado de Santa
Catarina;
ANKE DÖHLER BECK, brasileira, casada, engenheira química, portadora da Cédula de
Identidade nº 2/R 304.437 SSP/SC, inscrita no CPF sob nº 430.052.929-91, residente e
domiciliada na rua Visconde de Mauá, nº 84, Bairro América, na cidade de Joinville, Estado
de Santa Catarina;
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ROBERTO TEODORO BECK, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade nº
784.050-0 SSPII/PR, inscrito no CPF sob nº 499.205.109-04, residente e domiciliado na rua
Visconde de Mauá, nº 84, Bairro América, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina;
EDUARDO TEODORO DÖHLER BECK, brasileiro, solteiro, estudante, portador da Cédula de
Identidade nº 5.006.890-3 SSP/SC, inscrito no CPF sob nº 075.259.849-05, residente e
domiciliado na rua Visconde de Mauá, nº 84, Bairro América, na cidade de Joinville, Estado
de Santa Catarina;
GUSTAVO TEODORO DÖHLER BECK, brasileiro, solteiro, estudante, portador da Cédula de
Identidade nº 5.006.897-0 SSP/SC, inscrito no CPF sob nº 085.124.989-27, residente e
domiciliado na rua Visconde de Mauá, nº 84, Bairro América, na cidade de Joinville, Estado
de Santa Catarina;
ALEXANDRE TEODORO DÖHLER BECK, brasileiro, solteiro, estudante, portador da Cédula de
Identidade nº 5.006.891-1 SSP/SC, inscrito no CPF sob nº 085.124.979-55, residente e
domiciliado na rua Visconde de Mauá, nº 84, Bairro América, na cidade de Joinville, Estado
de Santa Catarina;
CÍNTIA DÖHLER, brasileira, solteira, médica, portadora da Cédula de Identidade nº
2.510.235-4 SSP/SC, inscrita no CPF sob nº 004.035249/89, residente e domiciliada na rua
Oscar Schneider, nº 140, Ap.301, Bairro Atiradores, na cidade de Joinville, Estado de Santa
Catarina;
LUCAS DÖHLER, brasileiro, casado, engenheiro têxtil, portador da Cédula de Identidade nº
2.510.236-2 SSP/SC, inscrita no CPF sob nº 030.928.049-45, residente e domiciliado na rua
Helena Monich, nº 33, Bairro América, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina;
BETINA BORCK DA SILVEIRA, brasileira, casada, comerciária, portadora da Cédula de
Identidade nº 411.482-5 SSP/SC, inscrita no CPF sob no 505.042.589-15, residente e
domiciliada na rua Almirante Tamandaré, nº 65, Bairro América, na cidade de Joinville, Estado
de Santa Catarina;
ROSANA FETTBACK, brasileira, casada, do lar, portadora da Cédula de Identidade nº 411.4827 SSP/SC, inscrita no CPF sob no 020.217.079-97, residente e domiciliada na rua Almirante
Tamandaré, nº 65, Bairro América, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina.
GRUPO FAMILIAR III
MARTHA RADUN DÖHLER, brasileira, viúva, do lar, portadora da Cédula de Identidade n°
162.228-5 SSP/SC e CPF sob no 044.832.859-39, residente e domiciliado na rua Frei Caneca,
nº 31, Bairro América, no município de Joinville, Estado de Santa Catarina;
RICARDO DÖHLER, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade
nº 2/R 645.558 SSP/SC, inscrito no CPF sob nº 434.494.769-04, residente e domiciliado na
rua Jaraguá, nº 943, Bairro América, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina;
MARGARET DÖHLER, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade nº
2/R 645.797 SSP/SC, inscrito no CPF sob nº 383.894.019-91, residente e domiciliada na rua
Germano Fischer, nº 68, ap.703, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina;
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MAM PARTICIPAÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº
07.741.178/0001-32, com seus atos constitutivos registrados no Cartório Registro de
Sociedade Civis Pessoa Jurídica, no Livro A, nº. 29, Folha 208, sob o nº. 5454, em data de
14/11/2005, com sede à rua Germano Fischer, nº 68, ap.703 – sala A, no município de
Joinville, estado de Santa Catarina, por seu Diretor ARNO WALDEMAR DÖHLER JUNIOR,
anteriormente qualificado;
AMR PARTICIPAÇÕES LTDA. pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº
07.741.196/0001-14, com seus atos constitutivos registrado no Cartório de Registro de
Sociedade Civis Pessoa Jurídica, no Livro A, nº. 29, Folha 209, sob o nº 5455, em data de
14/11/2005, com sede à rua Germano Fischer, nº 68, ap.703 – sala B, no município de
Joinville, estado de Santa Catarina, por seu Diretor ARNO WALDEMAR DÖHLER JUNIOR,
anteriormente qualificado;
GRUPO FAMILIAR IV
JOSÉ MÁRIO GOMES RIBEIRO, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Cédula
de Identidade nº 2/R 410.081 SSP/SC, inscrito no CPF sob nº 167.769.259-68, residente e
domiciliado na rua Max Colin, nº 816, Centro, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina;
ALEXANDRE JOSÉ RIBEIRO, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da Cédula de
Identidade nº 1.541.712-3 SSP/SC, inscrito no CPF sob nº 936.694.459-00, residente e
domiciliado na rua Oestes Guimarães, nº 740, Ap.1004, na cidade de Joinville, Estado de
Santa Catarina;
VANESSA CHRISTINA RIBEIRO, brasileira, divorciada, portadora da cédula de identidade nº
1.541.713-1 SSP/SC e CPF nº 936.694.109-53, residente e domiciliada à rua Max Colin, nº 816,
Centro, na cidade de Joinville, estado de Santa Catarina;
JMGR PARTICIPAÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº
08.083.332/0001-99, com seus atos constitutivos registrado na Junta Comercial do Estado de
Santa Catarina sob nº 422.037.8053-6, em 12/06/2006, com sede à rua Blumenau, nº 1047,
sala 2, no município de Joinville, estado de Santa Catarina, por seu Diretor JOSÉ MÁRIO
GOMES RIBEIRO, anteriormente qualificado.
MARCOS WERNER SCHMALZ, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade
nº 596.200 SSPDC/SC, inscrito no CPF sob nº 218.660.829-49, residente e domiciliado na rua
XV de Novembro, nº 1245, Ap.1001, Bairro América, na cidade de Joinville, Estado de Santa
Catarina;
ANDRÉ GUSTAVO SCHMALZ, brasileiro, casado, arquiteto, portador da Cédula de Identidade
nº 1.548.812 SSP/SC, inscrito no CPF sob nº 020.516.039-52, residente e domiciliado na rua
XV de Novembro, nº 1245, Ap.904, Bairro América, na cidade de Joinville, Estado de Santa
Catarina;
CAROLINE ELIZABETH SCHMALZ, brasileira, casada, arquiteta, portadora da Cédula de
Identidade nº 1.548.811 SSP/SC, inscrita no CPF sob nº 891.506.949-87, residente e
domiciliada na rua XV de Novembro, nº 1023, Ap.701, Bairro América, na cidade de Joinville,
Estado de Santa Catarina;
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INTERVENIENTES ANUENTES:
UDO DÖHLER e LÉA PEREIRA DÖHLER, ambos anteriormente qualificados, na condição de
usufrutuários das ações de emissão da DÖHLER S.A. titularizadas pelo ACORDANTE CÉSAR
PEREIRA DÖHLER, anteriormente qualificado, signatário do presente instrumento;
INGO DÖHLER e MARGA DÖHLER, ambos anteriormente qualificados, na condição de
usufrutuários de 8.461.932 ações ordinárias e 1.762.836 ações preferenciais, todas de
emissão da DÖHLER S.A. titularizadas pela ACORDANTE ANKE DÖHLER BECK, anteriormente
qualificado, signatária do presente instrumento;
MARTHA RADUN DÖHLER, anteriormente qualificada, na condição de usufrutuária das ações
de emissão da DÖHLER S.A. titularizadas pelas ACORDANTES MAM PARTICIPAÇÕES LTDA. e
AMR PARTICIPAÇÕES LTDA., ambas anteriormente qualificadas, signatárias do presente
instrumento;
JOSÉ MÁRIO GOMES RIBEIRO, anteriormente qualificado, e SUZANA NORMA RIBEIRO,
brasileira, casada pelo regime de Comunhão Universal de Bens, do lar, portadora da cédula
de identidade nº 2/C 115.863 SSP/SC e CPF nº 890.214.019-91, residente e domiciliada à rua
Max Colin, nº 816, Centro, na cidade de Joinville, estado de Santa Catarina, na condição de
usufrutuários das ações de emissão da DÖHLER S.A. titularizadas pela ACORDANTE JMGR
PARTICIPAÇÕES LTDA., anteriormente qualificada, signatária do presente instrumento;
DÖHLER S.A., pessoa jurídica de direito privado, Companhia Aberta – Código CVM nº 520-7,
inscrita no CNPJ sob nº 84.683.408/0001-03, com sede na rua Arno Waldemar Döhler, nº
145, no município de Joinville, estado de Santa Catarina, com seus atos constitutivos
registrados na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob NIRE 4230000515-1, neste
ato representada por seus Diretores: INGO DÖHLER, JOSÉ MÁRIO GOMES RIBEIRO, CARLOS
ALEXANDRE DÖHLER, CÉSAR PEREIRA DÖHLER e RICARDO DÖHLER, todos anteriormente
qualificados;

b. data de celebração: 15.09.2014; Primeiro Aditivo em: 18.04.2018; 2º Aditivo em:
31.07.2019

c. prazo de vigência:
O presente ACORDO é celebrado em caráter irrevogável e irretratável e vigorará a partir da data
de sua assinatura pelo prazo de 10 (dez) anos, prazo este livremente convencionado pelos
ACORDANTES como suficiente à maturação dos objetivos pretendidos com o presente ACORDO,
obrigando os ACORDANTES que o subscrevem por si e por seus sucessores.

Findo o prazo acordado, poderão os ACORDANTES, por deliberação unânime, prorrogar sua
duração pelo período que determinarem. Caso não haja a prorrogação, o ACORDO considera-se
distratado com o advento de seu termo final, surtindo efeito somente quanto aos atos ocorridos
na sua vigência.
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Poderão também os ACORDANTES, desde que por decisão favorável de ACORDANTES
representantes da totalidade do capital social da COMPANHIA presente neste ACORDO ,
alterar o mesmo a qualquer tempo ou rescindi-lo.

d. descrição das cláusulas relativas ao exercício do direito de voto e do poder de
controle:
Capítulo II - Disposições Preliminares, itens 2, 3.3 e 4:
2.

A COMPANHIA rege-se pelo Estatuto Social vigente nesta data e pelas alterações que
vierem a ser aprovadas em Assembleias Gerais, em conformidade com a legislação.
Entretanto, as disposições do presente ACORDO prevalecerão sobre estipulações do
Estatuto Social da COMPANHIA que regulem de forma diversa matéria aqui tratada,
devendo assim, ditas matérias serem interpretadas e observadas segundo as regras
constantes deste ACORDO.
2.1. Os ACORDANTES concordam que todos e quaisquer direitos, obrigações e restrições
serão sempre exercidos pelos ACORDANTES nas condições previstas neste ACORDO.
2.2. Fica pactuado que os direitos e obrigações decorrentes deste ACORDO estender-se-ão
a todas as AÇÕES representativas do capital social da COMPANHIA, atualmente pertencentes
ou que venham a ser adquiridas por qualquer um dos ACORDANTES, atuais ou futuros, bem
como por seus herdeiros ou sucessores, a que título for, tais como: por compra, subscrição,
distribuição de bonificações, doação, empréstimo e usufruto, desde que as AÇÕES adquiridas
também estejam vinculadas ao presente ACORDO.
2.3. As AÇÕES adquiridas por qualquer um dos ACORDANTES, atuais ou futuros, bem como
por seus herdeiros ou sucessores, a que título for, tais como: por compra, subscrição,
distribuição de bonificações, doação, empréstimo e usufruto, que não estejam vinculadas ao
ACORDO somente poderão vincular-se ao presente mediante deliberação da MAIORIA DO
CAPITAL SOCIAL.
3.3. Os gravames incidentes sobre as AÇÕES referidas acima observarão as regras dos
respectivos Termos de Reserva de Usufruto celebrados pelos USUFRUTUÁRIOS, sendo que
para fins do disposto no art. 114 da Lei das Sociedades Anônimas, o direito de voto nas
Assembleias Gerais Ordinárias, Extraordinárias ou Especiais da COMPANHIA cujo capital as
AÇÕES ORDINÁRIAS representam, será exercido pelos ACIONISTAS UDO DÖHLER, INGO
DÖHLER, MAM PARTICIPAÇÕES LTDA., AMR PARTICIPAÇÕES LTDA., JOSÉ MÁRIO GOMES
RIBEIRO e SUZANA NORMA RIBEIRO, sendo que os demais direitos, obrigações e restrições
serão sempre exercidos nas condições previstas neste ACORDO.

4. Os ACORDANTES obrigam-se a manter a proporcionalidade com relação ao Capital Social e
entre si das AÇÕES que cada um detém, e entre os respectivos GRUPOS FAMILIARES, durante a
vigência deste ACORDO, ressalvados os direitos assegurados aos ACORDANTES no Capítulo III.
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e. descrição das cláusulas relativas à indicação de administradores, membros
de comitês estatutários ou de pessoas que assumam posições gerenciais:
Capítulo VI - Representação das Famílias no Conselho de Administração e capítulo IX
- Da Diretoria da Companhia:
CAPÍTULO VI
REPRESENTAÇÃO DAS FAMÍLIAS NO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

45. O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO é órgão administrativo de deliberação colegiada da
DÖHLER S.A., cujas atribuições estão definidas em seu Estatuto Social.

46.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO será composto de até 07 (sete) membros, sendo:

a) 04 (quatro) cadeiras, sendo uma 01 (uma) cadeira por GRUPO FAMILIAR, desde que a
participação societária do GRUPO FAMILIAR não seja inferior a 10% do capital social total.

b) até 03 (três) cadeiras para indicação de conselheiros INDEPENDENTES escolhidos por
deliberação da MAIORIA DO CAPITAL SOCIAL.
47. Com exceção dos atuais Conselheiros, os demais conselheiros deverão cumprir os prérequisitos necessários, observadas as vagas existentes.

48. Os Conselheiros designados devem ter conhecimentos relevantes no campo administrativo
e empresarial, com experiência adquirida trabalhando na COMPANHIA, ou, ainda, em outras
renomadas empresas do país ou exterior, bem como ter participado de cursos preparatórios
para cargos de conselheiros de administração, dando mostras de sua capacitação e integridade
moral, não podendo ser acionista controlador, sócio ou administrador de sociedade que
concorra, direta ou indiretamente, com a COMPANHIA.

49. Quando o ACORDANTE não encontrar entre os membros de sua FAMÍLIA quem indicar para
ocupar a cadeira de conselheiro, ele deverá indicar conselheiros não FAMILIARES, respeitado os
requisitos do item anterior. No caso do item 46, a), o Conselheiro designado deverá representar
com uma só voz as expectativas e interesses do respectivo GRUPO FAMILIAR. Caso haja
divergências, elas devem ser equacionadas no âmbito do GRUPO FAMILIAR.

50. Não poderão integrar o CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO membros da Diretoria da
COMPANHIA.
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51. A presidência do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO será definida por deliberação dos
ACORDANTES que representem a maioria do capital social da COMPANHIA, podendo ser
exercida por um Conselheiro de qualquer classe.

52. As decisões do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO se darão pela maioria de seus membros,
sendo 01 (um) voto por membro, sendo que ao Presidente caberá, além do seu, o voto de
qualidade no caso de empate.
53. O mandato dos Conselheiros será de 03 (três) anos, sendo permitida a reeleição.

54. A presidência e vice-presidência do Conselho serão exercidas por membros eleitos pela
Assembleia Geral.
55. Em caso de vacância de algum cargo no CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, o ACORDANTE
que tiver indicado o cargo vacante terá 90 dias para reposição. Transcorridos os 90 dias, ainda
que remanesça vago o cargo, permanecerá resguardado o direito do ACORDANTE designar a
qualquer momento o Conselheiro substituto.

56.
Poderá a qualquer momento o Conselho de Administração ter um Regimento Interno,
sendo suas regras e agenda definidas pelo próprio órgão, com observância aos ditames da lei e
do Estatuto da DÖHLER S.A.

CAPÍTULO VII
IDADE COMPULSÓRIA PARA A RETIRADA DO CONSELHEIRO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA DÖHLER S.A.
57. Quando ocorrer a retirada de qualquer um dos Conselheiros, quer voluntária ou
compulsória, caberá ao ACORDANTE com cadeira vaga indicar membro para ocupá-la, no caso
do item 46, a, ou aos ACORDANTES em conjunto no caso do item 46, b, devendo ser respeitados
em ambos os casos os requisitos dos itens 47 e 48.

CAPÍTULO VIII
DOS BENEFÍCIOS PARA OS CONSELHEIROS
58.

Poderá a Assembleia Geral aprovar os benefícios e remuneração para os Conselheiros

de forma direta e específica ou através da aprovação de Política de Remuneração e Benefícios.

59.

Os benefícios praticados hoje para com os Conselheiros não serão necessariamente

extensivos aos futuros Conselheiros, tampouco obrigatoriamente mantidos aos atuais, podendo
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ser alterados/extintos conforme deliberação específica em Assembleia Geral ou modificação na
política de remuneração e benefícios da COMPANHIA.

CAPÍTULO IX
DA DIRETORIA DA COMPANHIA
61. A Diretoria da COMPANHIA será composta por membros eleitos pelo CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO, nos termos do Estatuto Social da COMPANHIA, observado o item 50
deste ACORDO.
f. descrição das cláusulas relativas à transferência de ações e à preferência para
adquiri-las:
Capitulo III - Direito de Preferência na Transação de Ações da Companhia no Mercado Interno;
Capítulo IV - Direito de Venda Conjunta (Tag Along); Capítulo XVI - Restrições à Oneração de
Ações e Capítulo XVII - Cancelamento do Usufruto.

CAPÍTULO III
DIREITO DE PREFERÊNCIA NA TRANSAÇÃO DE AÇÕES DA COMPANHIA NO
MERCADO INTERNO

5.
No sentido de assegurar a perfeita integração dos ACORDANTES na participação do
Capital Social da COMPANHIA, ficam, entre todos, expressamente convencionadas as seguintes
disposições pertinentes à alienação, cessão e transferência de AÇÕES da COMPANHIA.

6.
O ACORDANTE que pretender se retirar da COMPANHIA ou alienar parte de suas AÇÕES
deverá comunicar a sua intenção, por escrito, por qualquer meio de ciência inequívoca, aos
demais ACORDANTES, mencionando preços e condições do negócio, bem como outras
informações que se façam necessárias à sua concretização, observados os seguintes preceitos:

6.1. As AÇÕES colocadas à negociação devem ser oferecidas primeiramente aos
ACORDANTES pertencentes ao mesmo GRUPO FAMILIAR do ACORDANTE alienante, caso
existentes, que terão prazo de 60 (sessenta) dias, da data do recebimento da comunicação,
para resposta.

6.1.1. Cada membro do GRUPO FAMILIAR é autônomo, podendo exercer, inclusive o
percentual total do GRUPO FAMILIAR, caso os demais membros renunciem ao
direito de preferência ou não o exerçam. Para o exercício do Direito de Preferência,
o membro do GRUPO FAMILIAR não dependerá da anuência do REPRESENTANTE
DO respectivo GRUPO FAMILIAR indicado no item 25.
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6.2. Decorrido o prazo sem que os ACORDANTES pertencentes ao mesmo GRUPO
FAMILIAR manifestem interesse na aquisição das AÇÕES ou havendo renúncia ao direito, o
ACORDANTE alienante deverá comunicar aos ACORDANTES pertencentes aos outros
GRUPOS FAMILIARES, que terão prazo de 60 (sessenta) dias para exercer seu direito de
preferência.
6.2.2.
Da mesma forma estabelecida no item 6.1.1., cada membro dos outros
GRUPOS FAMILIARES é autônomo, podendo exercer, inclusive o percentual total do
GRUPO FAMILIAR, caso os demais membros renunciem ao direito de preferência
ou não o exerçam. Para o exercício do Direito de Preferência, o membro do GRUPO
FAMILIAR não dependerá da anuência do REPRESENTANTE DO respectivo GRUPO
FAMILIAR indicado no item 25.

6.3. Na hipótese do ACORDANTE alienante já haver recebido ofertas por parte de
TERCEIROS para a aquisição de suas AÇÕES, obrigar-se-á a informar aos demais
ACORDANTES o nome do(s) TERCEIRO(s) interessado(s), bem como os termos da proposta
feita, mesmo se verbal.

7. A manifestação de interesse deverá conter os números mínimo e máximo de AÇÕES que o
ACORDANTE pretende adquirir nos termos da oferta, e, podendo o direito de preferência ser
exercido dentro dos patamares expressos na manifestação – observado o rateio previsto no
próximo item –, servirá esta como compromisso de compra e venda, na forma proposta, não
passível de arrependimento pelo ACORDANTE manifestante.

8. Havendo interesse de mais de um ACORDANTE na aquisição das AÇÕES ofertadas, estas
serão rateadas proporcionalmente à participação de cada um no capital social da COMPANHIA.
Considerando que, nos termos do item 6.1., o direito de preferência será conferido
primeiramente aos ACORDANTES integrantes do mesmo GRUPO FAMILIAR do ACORDANTE
ofertante, e que estes poderão adquirir total ou parcialmente as ações ofertadas, os demais
ACORDANTES somente poderão exercer seu direito de preferência com relação às ações que
não sejam adquiridas pelos ACORDANTES pertencentes ao mesmo GRUPO FAMILIAR do
ACORDANTE ofertante.

9. Inexistindo interesse dos demais ACORDANTES na aquisição das AÇÕES ofertadas, ficará
assegurada a preferência de aquisição à COMPANHIA no mesmo preço e condições constantes
na comunicação retro mencionada, devendo o ACORDANTE interessado na alienação de suas
AÇÕES, comunicar formalmente sua intenção à Diretoria da COMPANHIA, que deverá
manifestar em 30 (trinta) dias o interesse ou não da COMPANHIA na aquisição.

10. Decorridos os prazos acima previstos sem o exercício do direito de preferência pelos
ACORDANTES ou pela COMPANHIA, o ACORDANTE alienante poderá transferir suas AÇÕES a
TERCEIROS, desde que atendido o que segue:
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a) a transferência deverá ser efetivada dentro do prazo máximo de 150 (cento e cinquenta)
dias contados do término do prazo que a COMPANHIA poderia exercer o direito de
preferência;
b) a operação deverá ser levada a efeito com observância integral das condições de preço e
pagamento constantes da comunicação remetida a todos os ACORDANTES;
c) o atendimento ao disposto no item 11 deste ACORDO.

11. Será condição prévia de qualquer transferência das AÇÕES, contempladas neste Capítulo,
a adesão do novo ACIONISTA, por escrito, às obrigações, critérios e diretrizes ajustadas no
presente ACORDO, salvo se ocorrer a dispensa pela unanimidade dos ACORDANTES. A
ACORDANTE interessada na alienação das AÇÕES ORDINÁRIAS deverá noticiar tal condição ao
interessado na sua aquisição.

12. O ACORDANTE cedente estará dispensado de seguir os prazos e formalidades inerentes ao
direito de preferência caso obtenha anuência por escrito de todos os demais ACORDANTES
quanto à operação que pretende efetuar, devendo o Termo de Anuência conter o número e
espécie de AÇÕES a qualquer título cedidas, preço e condições de pagamento quando onerosa,
prazo de concretização da operação, bem como a qualificação do cessionário.

13. As transferências de AÇÕES ou constituição de quaisquer ônus sobre estas, de forma direta
ou indireta, pelos ACORDANTES ou por interposta pessoa, feitas com infração às regras
livremente estabelecidas entre os ACORDANTES neste ACORDO, não surtirão qualquer efeito
perante os ACORDANTES e serão ineficazes perante a COMPANHIA, a qual se absterá de
registrá-las, ficando o ACORDANTE infrator sujeito a responder por perdas e danos, além do
pagamento de multa desde já fixada em 10% (dez por cento) do valor da operação.

14.
Equipara-se à alienação de AÇÕES, para fins do exercício do direito de preferência
previsto neste Capítulo, a alienação direta ou indireta do controle de ACORDANTE pessoa
jurídica, ou alienação direta ou indireta do controle de sociedade que participe de forma
majoritária no capital de ACORDANTE pessoa jurídica.

15.
Não estão sujeitos ao processo supracitado as cessões do direito de subscrição em
aumentos de capital ou as transferências efetuadas por ACORDANTES de um mesmo GRUPO
FAMILIAR, para descendentes dos ACORDANTES ou descendentes dos sócios dos
ACORDANTES.
CAPÍTULO IV
DIREITO DE VENDA CONJUNTA (TAG ALONG)

16.
Na hipótese de ALIENAÇÃO de AÇÕES a TERCEIROS na forma prevista no item 10 acima,
desde que a ALIENAÇÃO de AÇÕES ofertada pelo(s) ACIONISTA(S) OFERTANTE(S) que
represente a MAIORIA DO CAPITAL SOCIAL, os demais ACORDANTES, independente de
haverem manifestado ou não interesse em exercer o direito de preferência previsto no Capítulo
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III, terão o direito de exigir que o(s) ACORDANTE(S) OFERTANTE(S) aliene ao TERCEIRO,
juntamente com as AÇÕES OFERTADAS, a totalidade de suas respectivas participações
societárias, pelo mesmo preço por Ação e nas mesmas condições, respeitado o disposto neste
Capítulo.

17.
Para os fins do item anterior, o ACORDANTE OFERTANTE deverá enviar uma notificação,
por escrito, aos demais ACORDANTES, com cópia para a COMPANHIA, a qual deverá conter,
além das informações previstas no item 7, acima, (i) o nome e a qualificação completa do
TERCEIRO, sua principal atividade e, se for pessoa jurídica, a composição de seu capital social,
indicando os acionistas ou sócios que sejam titulares do Controle do TERCEIRO; e (ii) cópia
integral da proposta de aquisição realizada pelo TERCEIRO, que deve ser vinculante e da qual
deverá constar, necessariamente, compromisso incondicional e irrevogável do TERCEIRO de
aderir ao presente ACORDO. Os demais ACORDANTES poderão, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias contado do recebimento da citada notificação, exercer o direito de venda conjunta
estabelecido no item anterior mediante o envio de notificação nesse sentido, por escrito, ao
ACORDANTE OFERTANTE, com cópia para a COMPANHIA.

18.
Exercido o direito de venda conjunta pelos demais ACORDANTES, a ALIENAÇÃO passará
a ter por objeto não apenas as AÇÕES OFERTADAS, mas também as AÇÕES dos demais
ACORDANTES, na quantidade prevista no item 3.1, sob pena de invalidade da operação, que
não poderá ser realizada, devendo a administração da COMPANHIA recusar-se a promover a
respectiva transferência no Livro de AÇÕES, observado o disposto no item abaixo. A alienação
das AÇÕES será efetivada dentro de 30 (trinta) dias após o término do último prazo previsto no
item 17 acima.

19.
Caso o TERCEIRO não esteja disposto a adquirir a totalidade das AÇÕES OFERTADAS e
das AÇÕES provenientes do direito de venda conjunta exercido pelos demais ACORDANTES, a
quantidade de AÇÕES a ser alienada ao TERCEIRO deverá ser proporcionalmente ajustada, de
forma que todos os ACORDANTES possam participar da alienação na proporção de suas
participações no capital social.

20.
Fica desde já estabelecido que, em obedecendo o ACORDANTE OFERTANTE os
procedimentos supra, a falta de manifestação ou a manifestação intempestiva dos demais
ACORDANTES acerca do exercício do direito de venda conjunta estabelecido neste Capítulo será
considerada como renúncia a este direito. Neste caso, as AÇÕES OFERTADAS poderão ser
livremente alienadas pelo ACORDANTE OFERTANTE ao TERCEIRO, desde que já houvessem
anteriormente transcorridos todos os procedimentos previstos no Capítulo III e respeitado o
prazo estabelecido no item 10 acima.

CAPÍTULO XVI
RESTRIÇÕES À ONERAÇÃO DE AÇÕES
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79.
As AÇÕES titularizadas pelos ACORDANTES não poderão ser oneradas, emprestadas,
penhoradas ou dadas em garantia, salvo quando for para membros do mesmo GRUPO
FAMILIAR, ou mediante expressa anuência de todos os ACORDANTES. Caso, por absoluto
motivo de força maior, independente de iniciativa de qualquer ACORDANTE, tal ocorra sem a
anuência ora exigida, o credor deverá concordar, expressamente, que o direito político das
AÇÕES permanecerá integralmente com o Devedor/ACORDANTE, não sendo permitido,
portanto, em nenhuma hipótese, que o credor possa utilizar-se das faculdades previstas no
artigo 113 da Lei 6.404/76.

CAPÍTULO XVII
CANCELAMENTO DO USUFRUTO

80. Tendo em vista que atualmente o pagamento de juros sobre capital próprio e/ou
dividendos da DÖHLER S.A. é realizado diretamente aos USUFRUTUÁRIOS das ações de sua
emissão, cuja nua-propriedade pertence aos ACIONISTAS NUS-PROPRIETÁRIOS, na eventual
extinção do referido gravame, as ACORDANTES comprometem-se a votar de maneira
uniforme a distribuição de juros sobre capital próprio e dividendos, mesmo que
desproporcional. Tal procedimento visa assegurar que os valores que deveriam ser pagos pela
DÖHLER S.A. aos ACIONISTAS NUS-PROPRIETÁRIOS, por conta da extinção do usufruto, sejam
integralmente repassados ao ACIONISTA NU-PROPRIETÁRIO cuja participação societária
estava gravada com o usufruto extinto, na proporção do usufruto por este detido até a sua
extinção. Caso não seja possível realizar tal procedimento em virtude da legislação vigente à
época do pagamento, o atual gravame de usufruto existente sobre as ações de emissão da
DÖHLER S.A será cancelado, passando os atuais ACIONISTAS NUS-PROPRIETÁRIOS a deter a
plena propriedade da totalidade de suas ações e, por consequência, a receber a integralidade
dos valores a serem pagos pela DÖHLER S.A. em razão de distribuição de juros sobre capital
próprio e dividendos.

g. descrição das cláusulas que restrinjam ou vinculem o direito de voto de
membros do conselho de administração ou de outros órgãos de fiscalização e
controle.
•

Não existem restrições ou vinculações ao exercício do direito de voto de
membros do conselho de administração ou de outros órgãos de fiscalização e
controle.

* Alterado pelo 2º Aditivo conforme segue:
[...] CLÁUSULA PRIMEIRA – DA IDADE COMPULSÓRIA PARA A RETIRADA DO
CONSELHEIRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA DÖHLER S.A.
1.1

Pelo presente Segundo Aditivo, resolvem os ACORDANTES afastar a retirada

compulsória para os membros do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, bem como
qualquer tipo de limitador etário para tal posição. Em decorrência da deliberação acima,
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o item 57 do ACORDO fica sem efeito, de forma que será excluído, renumerando-se
os demais itens do documento quando da elaboração de eventual versão consolidada
do ACORDO.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DIRETORIA DA COMPANHIA
2.1

Os ACORDANTES, em linha com o disposto na Cláusula Primeira deste

Segundo Aditivo, afastam a retirada compulsória, bem como qualquer tipo de limitador
etário para os membros da Diretoria da COMPANHIA. Assim, a redação do item 61 do
ACORDO passa a vigorar da seguinte forma:
“61. A Diretoria da COMPANHIA será composta por membros eleitos pelo
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, nos termos do Estatuto Social da
COMPANHIA, observando o item 50 deste ACORDO.”
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
3.1

Os termos utilizados neste Segundo Aditivo terão a mesma interpretação que

aqueles utilizados no ACORDO e no Primeiro Aditivo.
3.2

Os ACORDANTES firmam o presente Segundo Aditivo, o qual passa a fazer

parte integrante e inseparável do ACORDO para todos os fins de direito, após sua
assinatura, cujas cláusulas e condições, não expressamente alteradas por este
instrumento, permanecem inalteradas e em pleno vigor.
3.3

O Segundo Aditivo considerar-se-á plenamente válido e acabado, apto a

produzir todos os efeitos de direito ao ACORDANTE, quando da assinatura pelo seu
respectivo subscritor.
3.4

O presente Segundo Aditivo vincula os ACORDANTES, seus herdeiros e

sucessores, a qualquer título.[...]
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15.6. Indicar alterações relevantes nas participações dos membros do grupo de controle e
administradores do emissor.


Não ocorreram alterações relevantes.
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15.7. Descrever as principais operações societárias ocorridas no grupo que tenham tido efeito
relevante para o emissor, tais como incorporações,
fusões, cisões, incorporações de ações, alienações e aquisições de controle societário,
aquisições e alienações de ativos importantes, indicando, quando envolver o emissor ou
qualquer de suas controladas ou coligadas:
Não houve tais operações societárias ocorridas nos 3 últimos exercícios.
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15.8. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes.
•

Em dezembro/2019 a Döhler consolidou sua participação na Comfio –
Companhia Catarinense de Fiação, de modo a deter 100% do seu
capital social, tornando a Comfio, sua subsidiária integral.
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16.1 - Descrição Das Regras, Políticas E Práticas do Emissor Quanto À Realização de
Transações Com Partes Relacionadas
16.1. Descrever as regras, políticas e práticas do emissor quanto à
realização de transações com partes relacionadas, conforme
definidas pelas regras contábeis que tratam desse assunto,
indicando, quando houver uma política formal adotada pelo
emissor, os locais em que ela pode ser consultada:
• Todas as transações com partes relacionadas são realizadas de acordo
com os parâmetros de mercado.
• As operações com a controlada são exclusivamente para atender aos
negócios da controladora.
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Comfio - Companhia Catarinense de Fiação

31/12/2019

62.342.000,00

R$ 8.571 mil em
31/12/2019

Não se aplica tal
Não se aplica
preceito. É operação de
compra de matéria
prima.

Relação com o emissor

A parte relacionada é empresa controlada

Objeto contrato

Compra de matéria prima da empresa controlada

Garantia e seguros

Não se aplica

Rescisão ou extinção

Não se aplica

Natureza e razão para a operação

Transações comerciais envolvendo compra de matéria prima da empresa controlada, sendo que toda sua produção de fios de algodão e sintéticos é
cativa pela controladora.

Posição contratual do emissor

Devedor

SIM

0,000000

Especificar
Comfio - Companhia Catarinense de Fiação

31/12/2019

716.000,00

Saldo zerado em
31/12/2019

Não se aplica

Não se aplica

SIM

0,000000

Relação com o emissor

A parte relacionada é empresa controlada

Objeto contrato

Venda de refeições à empresa controlada.

Garantia e seguros

Não se aplica

Rescisão ou extinção

Não se aplica

Natureza e razão para a operação

Transações comerciais envolvendo venda de refeições à empresa controlada.

Posição contratual do emissor

Credor

Não se aplica tal
Não se aplica.
preceito. É operação de
compra de matéria
prima.

SIM

0,000000

Especificar
Comfio - Companhia Catarinense de Fiação

31/12/2020

59.910.000,00

R$ 9.555 mil em
31/12/2020
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

A parte relacionada é empresa controlada

Objeto contrato

Compra de matéria prima da empresa controlada

Garantia e seguros

Não se aplica.

Rescisão ou extinção

Não se aplica.

Natureza e razão para a operação

Transações comerciais envolvendo compra de matéria prima da empresa controlada, sendo que toda sua produção de fios de algodão e sintéticos é
cativa pela controladora.

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Comfio - Companhia Catarinense de Fiação

31/12/2020

946.000,00

Saldo zerado em
31/12/2020

Não se aplica.

Indeterminada

SIM

0,000000

Relação com o emissor

A parte relacionada é empresa controlada

Objeto contrato

Venda de refeições à empresa controlada

Garantia e seguros

Não se aplica.

Rescisão ou extinção

Não se aplica.

Natureza e razão para a operação

Transações comerciais envolvendo venda de refeições à empresa controlada.

Posição contratual do emissor

Devedor

Não se aplica tal
Indeterminada
preceito. É operação de
compra de matéria
prima.

SIM

0,000000

Especificar
Comfio - Companhia Catarinense de Fiação

31/12/2018

52.666.000,00

R$ 5.266 mil em
31/12/2018

Relação com o emissor

A parte relacionada é empresa controlada

Objeto contrato

Compra de matéria prima da empresa controladora

Garantia e seguros

Não se aplica
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Parte relacionada

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Saldo existente

Montante (Reais)

Duração

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Rescisão ou extinção

Não se aplica

Natureza e razão para a operação

Transações comerciais envolvendo compra de matéria prima da empresa controlada, sendo que toda sua produção de fios de algodão e sintéticos é
cativa pela controladora.

Posição contratual do emissor

Devedor

Especificar
Comfio - Companhia Catarinense de Fiação

31/12/2018

663.000,00

Saldo zerado em
31/12/2018

Não se aplica

Relação com o emissor

A parte relacionada é empresa controlada

Objeto contrato

Venda de refeições â empresa controlada

Garantia e seguros

Não se aplica

Rescisão ou extinção

Não se aplica

Natureza e razão para a operação

Transações comerciais envolvendo venda de refeições à empresa controlada.

Posição contratual do emissor

Credor

Indeterminada

SIM

0,000000

Especificar
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16.3 - Identificação Das Medidas Tomadas Para Tratar de Conflitos de Interesses E Demonstração do Caráter
Estritamente Comutativo Das Condições Pactuadas ou do Pagamento Compensatório Adequado

16.3 - Identificação Das Medidas Tomadas Para Tratar de Conflitos de
Interesses E Demonstração do Caráter Estritamente Comutativo Das
Condições Pactuadas ou do Pagamento Compensatório Adequado:
• Não há conflitos de interesses, uma vez que a Comfio – Companhia
Catarinense de Fiação, é subsidiária integral da Döhler S.A.
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16.4 - Outras Informações Relevantes - Transações Com Partes Relacionadas

16.4. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes:
• Não há informações relevantes para acrescentar.
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17.1 - Informações Sobre O Capital Social
Data da autorização ou
aprovação
Tipo de capital
24/07/2020
Tipo de capital
25/04/2014
Tipo de capital
02/03/2006

Valor do capital (Reais)

Prazo de integralização

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)

Quantidade total de ações
(Unidades)

54.467.820

21.177.465

75.645.285

43.574.256

16.941.972

60.516.228

36.311.880

14.118.310

50.430.190

Capital Integralizado
225.000.000,00
Capital Integralizado
180.000.000,00
Capital Integralizado
150.000.000,00
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17.2 - Aumentos do Capital Social

Data de
deliberação
25/04/2014

Orgão que
deliberou o
aumento
AGO/E

Data emissão
25/04/2014

Valor total emissão
(Reais)

Tipo de
aumento

Ordinárias
(Unidades)

Preferênciais
(Unidades)

30.000.000,00

Subscrição
particular

7.262.376

2.823.662

10.086.038

20,00000000

2,97

R$ por Unidade

Subscrição
particular

10.893.564

4.235.493

15.129.057

25,00000000

2,97

R$ por Unidade

Critério para determinação do
preço de emissão

Aumento de capital com bonificação de ações

Forma de integralização

Aumento de capital com bonificação de ações

24/07/2020

24/07/2020

AGO/E

45.000.000,00

Critério para determinação do
preço de emissão

Aumento de capital com bonificação de ações

Forma de integralização

Aumento de capital com bonificação de ações

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão

Fator cotação
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17.3 - Informações Sobre Desdobramentos, Grupamentos E Bonificações de Ações
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não houve desdobramento, grupamento e bonificações de ações no decorrer dos 3 últimos exercícios.
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17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não houve redução do capital no decorrer dos 3 últimos exercícios.
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17.5 - Outras Informações Relevantes

17.5. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes.

 Não há informações relevantes a registrar.
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18.1 - Direitos Das Ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

80,000000

Direito a dividendos

Sim

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Não

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Não há.

Outras características
relevantes

Cada ação Oridinária da direito a um voto nas Assembleias Gerais.

Espécie de ações ou CDA

Preferencial

Tag along

0,000000

Direito a dividendos

Sim

Direito a voto

Sem Direito

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Não

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Não há.

Outras características
relevantes

- Às ações preferenciais são assegurados os direitos que a Lei confere às ações ordinárias, exceto
o direito a voto e direito de serem incluídas em eventual oferta publica de alienação de controle. As
preferências consistem em: a)Prioridade no reembolso do capital sem prêmio, em caso de
liquidação da sociedade; b) Direito ao recebimento de um dividendo, por ação preferencial, 10%
(dez por cento) maior do que o atribuído a cada ação ordinária.
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18.2 - Descrição de Eventuais Regras Estatutárias Que Limitem O Direito de Voto de
Acionistas Significativos ou Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública

18.2. Descrever, se existirem, as regras estatutárias que limitem o direito de voto de acionistas
significativos ou que os obriguem a realizar oferta pública.


O estatuto da companhia não estipula limitação ao direito de voto de acionistas
significativos.
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18.3 - Descrição de Exceções E Cláusulas Suspensivas Relativas A Direitos Patrimoniais
ou Políticos Previstos no Estatuto

18.3. Descrever exceções e cláusulas suspensivas relativas a direitos patrimoniais ou políticos
previstos no estatuto.


Não existem.
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18.4 - Volume de Negociações E Maiores E Menores Cotações Dos Valores Mobiliários Negociados
Exercício social

31/12/2020

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

31/03/2020

Ações

30/09/2020

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

1.080

10,80

10,80 R$ por Unidade

10,80

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

1.114.930

35,00

10,87 R$ por Unidade

17,88

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

3.502.581

33,00

15,55 R$ por Unidade

21,35

Ações

Preferencial

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

1.444.645

7,50

5,69 R$ por Unidade

6,48

30/06/2020

Ações

Preferencial

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

1.334.672

6,51

5,00 R$ por Unidade

5,62

30/09/2020

Ações

Preferencial

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

6.820.246

7,36

4,75 R$ por Unidade

5,66

31/12/2020

Ações

Preferencial

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

11.681.236

7,48

4,62 R$ por Unidade

5,41

Exercício social

31/12/2019

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

Mercado

Entidade administrativa

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

31/03/2019

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

1.696

8,00

8,00 R$ por Unidade

8,00

30/06/2019

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

1.640

8,20

8,20 R$ por Unidade

8,20

31/12/2019

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

1.096

10,00

8,00 R$ por Unidade

9,00

31/03/2019

Ações

Preferencial

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

606.969

7,80

6,00 R$ por Unidade

7,06

30/06/2019

Ações

Preferencial

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

531.013

7,80

6,20 R$ por Unidade

7,22

30/09/2019

Ações

Preferencial

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

2.134.882

10,00

4,77 R$ por Unidade

7,05

31/12/2019

Ações

Preferencial

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

1.066.163

8,50

6,02 R$ por Unidade

7,21

Exercício social

31/12/2018

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

Mercado

Entidade administrativa

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

31/12/2018

Ações

Ordinária

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

7.450

7,45

7,45 R$ por Unidade

7,45

31/03/2018

Ações

Preferencial

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

174.903

7,00

5,50 R$ por Unidade

5,95

Classe

Mercado

Entidade administrativa

Ordinária

Bolsa

Ações

Ordinária

31/12/2020

Ações

31/03/2020

Classe

Classe

Valor média
cotação (Reais)

Valor média
cotação (Reais)

Valor média
cotação (Reais)
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18.4 - Volume de Negociações E Maiores E Menores Cotações Dos Valores Mobiliários Negociados
Exercício social

31/12/2018

Trimestre

Valor Mobiliário

Espécie

30/06/2018

Ações

30/09/2018
31/12/2018

Classe

Volume financeiro
negociado (Reais)

Valor maior cotação
(Reais)

Valor menor cotação
(Reais) Fator cotação

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

192.316

6,75

6,00 R$ por Unidade

6,25

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

152.773

6,30

5,82 R$ por Unidade

6,18

Bolsa

BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros

471.524

6,35

6,10 R$ por Unidade

6,32

Mercado

Entidade administrativa

Preferencial

Bolsa

Ações

Preferencial

Ações

Preferencial

Valor média
cotação (Reais)
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A empresa não emitiu outros valores mobiliários.
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18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A empresa não emitiu outros valores mobiliários, conforme item 18.5.
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18.6 - Mercados Brasileiros em Que Valores Mobiliários São Admitidos À Negociação

18.6. Indicar os mercados brasileiros nos quais valores mobiliários do emissor são admitidos à
negociação.
 Na B3 S.A. - BRASIL. BOLSA. BALCÃO
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18.7 - Informação Sobre Classe E Espécie de Valor Mobiliário Admitida À Negociação em
Mercados Estrangeiros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A empresa não negocia suas ações em mercados estrangeiros.
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18.8 - Títulos Emitidos no Exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não existem.
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18.9 - Ofertas Públicas de Distribuição

18.9. Descrever as ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo
emissor ou por terceiros, incluindo controladores e sociedades
coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor:
• Não existem.
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18.10 - Destinação de Recursos de Ofertas Públicas

18.10. Caso o emissor tenha feito oferta pública de distribuição de valores
mobiliários, indicar:

a. como os recursos resultantes da oferta foram utilizados:
•

não foi feita oferta pública de distribuição de valores mobiliários nos
três últimos exercícios.

b. se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos
e as propostas de aplicação divulgadas nos prospectos da
respectiva distribuição:
•

não foi feita oferta pública de distribuição de valores mobiliários nos
três últimos exercícios.

c. caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios:
•

não foi feita oferta pública de distribuição de valores mobiliários nos
três últimos exercícios.
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18.11 - Ofertas Públicas de Aquisição

18.11. Descrever as ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor
relativas a ações de emissão de terceiro:
• Não houve ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a
ações de emissão de terceiro nos três últimos exercícios.
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18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários

18.12. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes.
• Não há outras informações relevantes a serem prestadas.
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19.1 - Informações Sobre Planos de Recompra de Ações do Emissor
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não há planos de recompra.
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19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não houve movimentação de valores mobiliários em tesouraria no período.
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19.3 - Outras Inf. Relev. - Recompra/tesouraria

19.3. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes.
• Não há outras informações relevantes a serem prestadas.
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20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
A empresa não adotou política de negociação de valores mobiliários.
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20.2 - Outras Informações Relevantes

20.2. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes.
 Não há outras informações relevantes a serem prestadas.
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21.1 - Descrição Das Normas, Regimentos ou Procedimentos Internos Relativos À
Divulgação de Informações

21.1. Descrever normas, regimentos ou procedimentos internos adotados pelo emissor para
assegurar que as informações a serem divulgadas publicamente sejam recolhidas,
processadas e relatadas de maneira precisa e tempestiva.
 A política de divulgação da companhia segue as determinações do art. 16 da Instrução CVM
358/2002 e devidamente aprovada pelo Conselho de Administração da empresa, para
assegurar que sejam divulgadas de maneira precisa e tempestiva.
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
21.2. Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada
pelo emissor, indicando o canal ou canais de comunicação
utilizado(s) para disseminar informações sobre atos e fatos relevantes
e os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de
informações relevantes não divulgadas e os locais onde a política
pode ser consultada.
•

POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OU FATOS RELEVANTES
I – OBJETO

A Política de Divulgação de Atos ou Fatos Relevantes, da DÖHLER S.A, inscrita
no CNPJ sob o nº 84.683.408/0001-03, com sede na Rua Arno Waldemar
Döhler, 145, na cidade de Joinville-SC e registrada na B3 S.A. - BRASIL. BOLSA.
BALCÃO (B³), foi elaborada com observância das normas contidas na Instrução
358 de 03 de Janeiro de 2002, da Comissão de Valores Mobiliários. Estas
práticas também se aplicam à controlada Comfio – Companhia Catarinense de
Fiação.
II – DEFINIÇÕES
1. Atos e Fatos Relevantes
Considera-se relevante, qualquer decisão de acionista controlador,
deliberação de assembléia geral ou órgão da administração da DÖHLER, ou
qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico ou
negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos negócios que
possam vir a influir de forma ponderável:
- na cotação dos valores mobiliários;
- na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter os valores
mobiliários;
- na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à
condição de titular de valores mobiliários.
São alguns exemplos destes atos ou fatos relevantes:
-

Assinatura de acordo de acionistas ou contrato de transferência do
controle acionário da companhia;
Mudança no controle da Companhia;
Celebração, alteração ou rescisão de acordo de acionistas onde a
Companhia
seja parte ou interveniente;
Ingresso ou saída de sócio que mantenha com a Companhia, contrato ou
colaboração operacional, financeira, tecnologia ou administrativa;
Decisão de promover o cancelamento de registro de Companhia Aberta;
Incorporação, fusão ou cisão da Companhia ou empresas ligadas;
Transformação ou dissolução da Companhia;
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
- Mudança de critérios contábeis que possam afetar significativamente as
demonstrações contábeis;
- Renegociação de dívidas que possam modificar significativamente a
situação financeira da Companhia;
- Alterações de vantagens atribuídas aos valores mobiliários da
Companhia;
- Desdobramento ou grupamento de ações;
- Demais exemplos detalhados no artigo segundo da Instrução CVM
358/02.
2. Uso de informação privilegiada.
Consideram-se todos os atos e fatos, atuais ou futuros previsíveis, nos
negócios da DÖHLER, que possam vir a influir na cotação de seus valores
mobiliários, ou na decisão dos investidores em negociá-los, ou na
determinação de os investidores exercerem quaisquer direitos inerentes à
condição de titular de valores mobiliários emitidos pela DÖHLER, até que as
informações sejam divulgadas aos órgãos oficiais reguladores, como CVM –
Comissão de Valores Mobiliários e Bolsas de Valores e, simultaneamente,
aos acionistas em geral, através de divulgação e publicação dessas
informações pelos órgãos de imprensa.
3. Prática não eqüitativa
Utilização de informações privilegiadas para auferir, em beneficio próprio, ou
de terceiros, vantagens através de negociação com valores mobiliários.
4. Investidores, principais e correlatos.
São investidores principais os acionistas, controladores ou não, que
tenham qualquer participação, direta ou indireta, na administração da
DÖHLER, e sua controlada, inclusive seus administradores (considerados
como sendo os Diretores e membros do Conselho de Administração), bem
como os membros do Conselho Fiscal e a quem ele representa. Incluem-se
os funcionários, independente do cargo ou título funcional que
desempenham, seja por força de sua condição natural de trabalho ou por
eventual falha no sistema de comunicação e/ou de informação onde que
possam vir a conhecer por acesso direto ou indireto informações privilegiadas
da DÖHLER, e sua controlada.
São investidores correlatos, seus cônjuges, cônjuges dos quais não
estejam separados de fato ou judicialmente, seus companheiros(as),
ascendentes e descendentes, bem como quaisquer outras pessoas de
vínculo familiar, ou de relacionamento próximo, além de seus dependentes,
independentemente de vínculo familiar, aqui entendido as pessoas
habitualmente incluídas em sua declaração anual de imposto sobre a renda.
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
5. Administradores
Consideram-se administradores para os efeitos desta política, salvo se
diferentemente for expresso:
- os membros do Conselho de Administração;
- os Diretores;
- os membros do Conselho Fiscal.
- os membros de outros Órgãos que venham a ser criados pelo Estatuto da
Döhler S.A
Da Política de Divulgação

IV –NORMAS DE DIVULGAÇÃO

1. Da Finalidade.
A presente política de divulgação tem como finalidade manter o mercado, os
investidores e o público em geral informados sobre os atos e fatos relevantes
pertinentes aos negócios da DÖHLER.

2. Dos Procedimentos de Divulgação.
a) Os acionistas controladores, diretores, membros do conselho de
administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções
técnicas ou consultivas, deverão comunicar qualquer ato ou fato relevante de
que tenham conhecimento ao Diretor de Relações com Investidores, que
promoverá sua divulgação, assim como a comunicação à Comissão de
Valores Mobiliários e, se for o caso, à bolsa de valores.
b) Caso ocorra oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada
dos valores mobiliários da DÖHLER, o Diretor de Relações com Investidores
deverá inquirir as pessoas com acesso a atos ou fatos relevantes, com o
objetivo de averiguar se estas têm conhecimento de informações que devam
ser divulgadas ao mercado.
c) A divulgação e a comunicação de ato ou fato relevante deve ser feita de modo
claro e preciso, e em linguagem acessível.
d) A divulgação deverá se dar através de publicação nos jornais de grande
circulação utilizados habitualmente pela DÖHLER, podendo ser resumida,
indicando o endereço da internet onde a informação completa deverá estar
disponível a todos os investidores.
e) A divulgação será preferencialmente realizada antes do início ou após o
término dos negócios nas bolsas de valores. A divulgação será enviada
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
simultaneamente a todos os mercados em que os valores mobiliários da
companhia sejam admitidos à negociação. Caso os valores mobiliários sejam
admitidos à negociação simultânea em mercados de diferentes países, a
divulgação de ato ou fato relevante deverá ser feita, sempre que possível,
antes do início ou após o encerramento dos negócios em ambos os países.
3. Exceção à Imediata Divulgação.
a) Ato e fato relevante pode excepcionalmente deixar de ser divulgado ao
mercado se os acionistas controladores ou os administradores entenderem
que sua revelação porá em risco interesse legítimo da companhia. Tal fato,
no entanto, deverá permanecer registrado em Ata do Conselho de
Administração, especialmente convocado para apreciar esta exceção.
b) Os acionistas controladores, os administradores ou qualquer acionista podem
conferir a CVM, a decisão sobre a prestação de informações. Neste caso o
pedido deverá ser formulado, em envelope lacrado, de forma confidencial, ao
presidente da CVM. Caso a CVM decida pela divulgação, a mesma deverá
ser efetuada de imediato, tão logo seja o interessado comunicado da decisão.
4. Dever de Guardar Sigilo.
Cabe aos acionistas controladores, diretores, membros do conselho de
administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções
técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária e empregados da
companhia, guardar sigilo das informações relativas a atos ou fatos
relevantes às quais tenham acesso privilegiado em função do cargo que
ocupam, até sua divulgação ao mercado, bem como zelar para que seus
subordinados e terceiros de sua confiança também o façam, respondendo
solidariamente com estes, na hipótese de descumprimento.
A DÖHLER deve disponibilizar informações a pedido de qualquer membro do
Conselho Fiscal, desde que não viole o sigilo imposto por lei, ficando o
Membro do Conselho Fiscal obrigado a zelar pela observância aos ditames
desta política de divulgação.

V – RESPONSÁVEIS PELA DIVULGAÇÃO
1. Cabe ao Diretor de Relações com Investidores à divulgação dos atos e fatos
relevantes dando ampla e imediata divulgação, simultaneamente em todos
os mercados em que os valores mobiliários da companhia sejam admitidos à
negociação.
2. Cabe ao Diretor Presidente e de Relação com Investidores da DÖHLER,
decidir sobre desvios que eventualmente venham a ocorrer em relação a esta
norma, bem como sobre eventuais situações especiais nela não
contempladas.
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
VI – INFORMAÇÕES A DÖHLER S.A.
Todas as informações descritas nesta norma, que deverão ser remetidas à
DÖHLER, serão enviadas ao Diretor Presidente e de Relações com Investidores,
sediada à Rua Arno Waldemar Döhler, 145 em Joinville-SC; e-mail:
presidencia@dohler.com.br; Fax:(47) 3441-1846; Fone: (47) 3441-1500

VII –VIGÊNCIA
Esta política entra em vigor após sua aprovação pelo Conselho de Administração
e na data de sua divulgação aos administradores e funcionários, podendo sofrer
alterações a juízo do Conselho de Administração.
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21.3 - Administradores Responsáveis Pela Implementação, Manutenção, Avaliação E
Fiscalização da Política de Divulgação de Informações
21.3. Informar os administradores responsáveis pela implementação,
manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de
informações.

• Cesar Pereira Döhler – Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
• José Mário Gomes Ribeiro – Diretor Presidente
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21.4 - Outras Informações Relevantes

21.4. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes.
 Não há outras informações relevantes a serem prestadas.
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