
ATA SUMÁRIA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
1. HORA, DATA E LOCAL: Às 10 horas, do dia 27 de abril de 2018, na sede social, na Av. Padre Cacique, 320 – Porto Alegre, RS. 2. PUBLICAÇÕES: 2.1. Edital de 
Convocação: Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e Jornal do Comércio (Porto Alegre) RS, nos dias 22, 23 e 26 de março de 2018. 2.2. Demonstrações 
Contábeis: Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e Jornal do Comércio (Porto Alegre) RS, no dia 22 de março de 2018. 3. PRESENÇAS: Compareceram 
acionistas representando mais de 80% (oitenta por cento) do capital social com direito a voto, acionistas detentores de ações preferenciais, administradores da 
sociedade e representante dos auditores externos. 4. MESA: Fernando Ferreira Becker, Presidente; Silvia Christina Mallmann Guariglia, Secretária. 5. ORDEM DO 
DIA: Pelo Senhor Presidente foi informado que a Assembleia tinha por escopo deliberar sobre os assuntos constantes na Ordem do Dia, conforme publicado no Edital 
de Convocação, como segue: 1- Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis, acompanhadas do relatório dos 
auditores independentes, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; 2- Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2017 e a distribuição de dividendos; 3- Definição do número de membros do Conselho de Administração, observado os limites estabelecidos no Estatuto 
Social, bem como sua eleição; 4-  Fixação do montante da remuneração dos administradores; 6. DELIBERAÇÕES: Referido o mapa de votação consolidado dos votos 
proferidos por meio de boletins de voto a distância, o qual ficou à disposição para consulta dos acionistas presentes, consoante a Instrução da Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) nº 481/09, com abstenção dos legalmente impedidos, foram tomadas as seguintes deliberações: 6.1. Foram aprovados por unanimidade, tendo sido 
computados 2.041.200 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as demais demonstrações 
contábeis, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2017. 6.2. Foi aprovada por unanimidade , tendo sido 
computados 2.041.200 votos a favor, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção a  proposta da diretoria de que o lucro líquido do exercício social, encerrado em 
31.12.2017, no valor de R$ 3.884.991,94 (três milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, novecentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos), acrescido de R$ 
169.175,41 (cento e sessenta e nove mil, cento e setenta e cinco reais e quarenta e um centavos), correspondente à realização de reserva de reavaliação no decorrer do 
exercício social e do efeito líquido da movimentação da conta de lucros retidos no montante de R$ 4.047.713,50 (quatro milhões, quarenta e sete mil, setecentos e treze 
reais e cinquenta centavos), perfazendo o total de R$ 8.101.880,85 (oito milhões, cento e um mil, oitocentos e oitenta reais e oitenta e cinco centavos) tenha a seguinte 
destinação: (a) R$ 194.249,60 (cento e noventa e quatro  mil, duzentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos) para a constituição da Reserva Legal; (b) R$ 
1.976.907,81 (um milhão, novecentos e setenta e seis mil, novecentos e sete reais e oitenta e um centavos) para pagamento dos dividendos obrigatórios aos acionistas, 
sendo R$ 0,36037 (trinta e seis mil e trinta e sete milésimos de reais) por ação ordinária e R$ 0,39641 (trinta e nove mil, seiscentos e quarenta e um milésimos de reais) 
por ação preferencial, que corresponde a 10% a mais em relação ao dividendo recebido pelas ações ordinárias e (c) o saldo, de R$ 5.930.723,44 (cinco milhões, 
novecentos e trinta mil, setecentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos) seja destinado para a reserva de investimentos e/ou para reforço de capital de giro  
Os dividendos serão pagos, oportunamente, durante o corrente exercício. Terão direito ao recebimento dos dividendos os acionistas titulares de ações da Companhia 
na data da realização da Assembleia Geral Ordinária, 27.04.2018. 6.3. Foi aprovada por unanimidade, tendo sido computados 2.041.200 votos a favor, nenhum voto 
contrário e nenhuma abstenção a eleição de 05 (cinco) membros efetivos e os respectivos membros suplentes, sendo reeleitos para o mandato de 03 (três) anos.  
Membros Efetivos: FERNANDO FERREIRA BECKER, brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº7.004.868.688, expedida pelo SSP/RS, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 010.882.460-87, residente e domiciliado à Rua Santo Inácio, 525 – ap. 1401, município de Porto Alegre, RS CEP  90570-150, como 
Presidente do Conselho de Administração, JUAN ENRIQUE RASSMUSS, alemão, casado, industrial, portador do RNE V196286-0, inscrito no CPF/MF sob o nº 
214.569.238-03 residente e domiciliado na Avenida Brigadeiro Faria, Lima, 2954, 73, Bairro Itaim Bibi, município de São Paulo, SP CEP 01451-901, como 1º Vice-
Presidente do Conselho de Administração; MARCOS RIBEIRO BARBOSA, brasileiro, casado, advogado,  portador da Cédula de Identidade RG nº 11.834.432, 
expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 031.645.538-54, residente e domiciliado na Rua Professor Miguel Calmon, 46, Jardim Morumbi, município de São 
Paulo, SP, CEP 05556-060 como 2º Vice-Presidente do Conselho de Administração; ROSANA DE OLIVEIRA LINDEMANN, brasileira, casada, pedagoga, portadora da 
Cédula  de Identidade RG 7.058.617.601, expedida pela SSP/RS, inscrita no CPF/MF sob o nº 483.784.109-00, residente e domiciliada na Rua Dr. Vale nº573, apto. 
401, Bairro Moinhos de Vento, município de Porto Alegre, RS, CEP 90560-010, como Conselheira; SILVIA CHRISTINA MALLMANN GUARIGLIA, brasileira, solteira, 
industrial, portadora da cédula de identidade RG nº 6.009.104.751, inscrita no CPF/MF sob o nº 384.725.890-72, residente e domiciliada na Rua Artur Rocha, 920 – ap. 
402, Bairro Auxiliadora, município de Porto Alegre, RS, CEP 90450-170, como Conselheira.  Membros Suplentes: ROGÉRIO POHLMANN LIVI, brasileiro, casado, 
físico, inscrito no CPF sob o nº 011.669130-15, portador da Cédula de Identidade RG nº6.020.204.175, expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Bororó nº 
733, Bairro Assunção, CEP 91900-540, município de Porto Alegre, RS; CELSO MAIA DE BARROS brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade 
RG 36.597.806, expedida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 022.976.827-00, residente e domiciliado na Rua Zapara 256, Vila Madalena, município de São 
Paulo – SP CEP 05434-030, STEFAN PETER JOCHUM alemão, casado, administrador de empresas, Passaporte C4CXFK7P9, residente e domiciliado na Rua 
Huerfanos, 1178 – 301, Santiago do Chile, Chile, que, em atenção ao disposto no § 2º do artigo 146 da Lei 6.404/76, nomeou como representante no País o Sr. Marcos 
Ribeiro Barbosa, acima qualificado; CARLOS ALBERTO SAWERYN, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.002.886.999, expedida 
pelo SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 003.693.300-72, residente e domiciliado na Rua Dona Ada Mascarenhas de Moraes, 694, Bairro Jardim Planalto, município 
de Porto Alegre, RS  CEP 91220-140; CÉSAR VICENTE TRINDADE, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.006.344.666, 
expedida pelo SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 420.665.220-15, residente e domiciliado na Rua Artur Rocha, 920 – ap. 801, Bairro Auxiliadora, município de Porto 
Alegre, RS CEP 90450-170. Os Conselheiros ora eleitos acima serão investidos nos respectivos cargos mediante assinatura dos termos de posse no livro próprio, 
oportunidade em que farão a declaração de desimpedimento prevista em lei. 6.4. Foi aprovada por unanimidade, tendo sido computados 2.041.200 votos a favor, 
nenhum voto contrário e nenhuma abstenção a remuneração global e anual dos Administradores no valor de até R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e que será 
distribuída por deliberação do Conselho de Administração. 6.5. Autorizada a lavratura da ata na forma sumária dos fatos ocorridos, nos termos do § 1º do art. 130 da Lei 
nº 6.404/1976. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais tendo a tratar, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi 
a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. 8. ASSINATURAS: Presidente: Fernando Ferreira Becker; Secretária: Silvia Christina 
Mallmann Guariglia; Acionistas: Becker Participações S.A., representada por Silvia Helena Becker Livi; EL Participações S.A., representada por Enaide Maria Hilgert, 
por procuração; MG S.A. Participações, representada por Sandra Inês Mallmann Guariglia; Glarus S.A., representada por Enaide Maria Hilgert, por procuração; 
Fernando Ferreira Becker; Silvia Helena Becker Livi; Rogério Pohlmann Livi; Silvia Christina Mallmann Guariglia; Sandra Inês Mallmann Guariglia; Carlos Alberto 
Saweryn, e o representante da Baker Tilly Brasil Auditores e Consultores, Sr. Ronei Janovik. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Livro 
de Atas de Assembleias Gerais nº 05, fls.70, 71, 72, 73,74,75,76. Fernando Ferreira Becker Presidente da Reunião; Silvia Christina Mallmann Guariglia Secretária da 
Reunião. JUCISRS. Certifico registro sob o nº 4779960 em 26/06/2018 da Empresa TREVISA INVESTIMENTOS S/A, NIRE 43300008061 e Protocolo 182501515 - 
22/05/2018. Cleverton Signor - Secretário-Geral.

ATA SUMÁRIA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
1. HORA, DATA E LOCAL: Às 14 horas, do dia 27 de abril de 2018 na sede social, na Av.Padre Cacique, 320, Porto Alegre, RS. 2. PRESENÇAS: A maioria dos 
membros efetivos do Conselho de Administração Srs. Fernando Ferreira Becker, Marcos Ribeiro Barbosa, Rosana de Oliveira Lindemann, Silvia Christina Mallmann 
Guariglia. Suplentes: Rogério Pohlmann Livi, Celso Maia de Barros, Stefan Peter Jochum, Carlos Alberto Saweryn, César Vicente Trindade. 3. MESA: Sr.Fernando 
Ferreira Becker, Presidente; Sra. Silvia Christina Mallmann Guariglia, Secretária. 4. DELIBERAÇÕES: 4.1. Reeleger, por unanimidade, como membros da Diretoria 
pelo prazo de 01(um) ano: - Jorge Lindemann, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/MF sob o nº 421.671.910-49, portador da CI/RG nº 9005616355, expedida 
pela SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Dr. Valle, 573, apto.401, Bairro Moinhos de Vento, CEP 90560-010 Porto Alegre,RS., como Diretor de Relações com 
Investidores e Cesar Vicente Trindade, brasileiro, casado, engenheiro civil,inscrito no CPF/MF sob o nº 420665220-15,portador da CI/RG nº 5006344666,expedida 
pela SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Artur Rocha, 920, apto.801, Bairro Auxiliadora CEP 90450-170, Porto Alegre, RS, como Diretor Presidente. Fica 
consignado que os membros ora eleitos tomam posse nesta data, mediante a assinatura do termo de posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, 
oportunidade em que farão a declaração de desimpedimento prevista em lei. 4.2. Aprovar, por unanimidade, manter a remuneração global anual da Diretoria fixada em 
até R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). 4.3.  Aprovar, por unanimidade, as contas da companhia referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2018. 
5. ENCERRAMENTO: Nada mais foi tratado. Esta ata foi lida e achada conforme. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Livro de Atas 
de Reunião do Conselho de Administração nº06, folhas 089, 090. 6. ASSINATURAS: Presidente: Fernando Ferreira Becker; Secretária: Silvia Christina Mallmann 
Guariglia. Conselheiros: Fernando Ferreira Becker, Marcos Ribeiro Barbosa, Celso Maia de Barros, Rosana de Oliveira Lindemann, Silvia Christina Mallmann 
Guariglia. Fernando Ferreira Becker Presidente da Reunião; Silvia Christina Mallmann Guariglia Secretária da Reunião. JUCISRS. Certifico registro sob o nº 4779893 
em 26/06/2018 da Empresa TREVISA INVESTIMENTOS S/A, NIRE 43300008061 e Protocolo 182328431 - 16/05/2018. Cleverton Signor - Secretário-Geral.
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