
Relatório de Participação nas Assembleias Gerais realizadas no 2° trimestre de 2015. 

Companhias nas quais a TELOS detém participação acionária e de acordo com os critérios aprovados pelo Conselho Deliberativo 
 

Resolução MPAS/CGPC n° 01, de 19 de dezembro de 2001. 

Instrução Normativa SPC n° 39, de 30 de abril de 2002. 

Resolução CGPC nº 23, de 06 de dezembro de 2006. 

Instrução SPC nº 14, de 18 de janeiro de 2007. 
 

Nome da Companhia: TUPY S.A.  Tipo de Assembléia: AGOE  Data: 29 de abril de 2015 

Participação sobre Capital Votante: 10,48% Capital Total: 10,48%          Recursos Garantidores das Reservas Técnicas: 9,47% 

Representantes da Entidade: Priscila Maria Maia da Costa Cruz           Cargo: Gerente Jurídica da TELOS 

                                              Eduardo Brito                                               Cargo: Gerente de Investimentos da TELOS 
Pauta da Assembléia Deliberações Voto do Representante Justificativa de Voto 

I - Descrição do assunto 

Assembléia Geral Extraordinária: 

1. Aprovar a nova redação do Artigo 2º do estatuto social da Companhia para 

consignar a nova filial da Companhia, constituída no Estado de São Paulo, 

Cidade de Diadema, na Avenida Luigi Papaiz, nº 239, sala 02D, Jardim das 

Nações, CEP 09931-610, conforme deliberação do Conselho de 

Administração de 26.03.2014 e 8.07.2014;  

2. Aprovar a nova redação do Artigo 23 do Estatuto Social da Companhia 

para alterar a composição do Conselho de Administração, passando a ser 

composto por 7 (sete) ou 9 (nove) membros (titulares e suplentes); 

3. Aprovar a nova redação do Artigo 47 do Estatuto Social da Companhia 

para acrescentar faculdade expressa ao Conselho de Administração de 

determinar, em caráter intermediário ou intercalar, o pagamento de juros sobre 

capital próprio com base em balanço semestral, trimestral ou mensal; 

4. Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, nos termos a 

serem aprovados em assembléia geral extraordinária. 

 

Assembléia Geral Ordinária: 

 

1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as 

demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2014; 

2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado 

em 31 de dezembro de 2014; 

3. Eleger 7 (sete) ou 9 (nove) membros titulares para compor o Conselho 

de Administração da Companhia para o biênio 2015-2016, e seus respectivos 

suplentes; 

4. Designar o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração; 

5. Eleger os membros titulares do Conselho Fiscal para o exercício social de 

2015, e seus respectivos suplentes; 

6. Fixar a verba global anual para remuneração dos membros da 

administração e do Conselho Fiscal para o exercício social de 2015. 

VI. 

I - Descrição da deliberação 

Assembléia Geral Extraordinária: 

 

1. Aprovaram, por maioria. 

 

2. Aprovaram, por maioria. 

 

3. Aprovaram, por maioria. 

 

4. Aprovaram, por maioria 

 

 

 

 

 

 

 

Assembléia Geral Ordinária                    

 

1. Aprovaram, por maioria 

 

2. Aprovaram, por maioria 

 

3. Elegeram, por maioria 

 

4. Designaram, por maioria 

 

5. Elegeram por maioria 

 

6. Aprovaram, por maioria 

I – Favorável ou Não Favorável 

Assembléia Geral Extraordinária 

 

1. Favorável 

 

2. Favorável 

 

3. Favorável 

 

4. Favorável 

 

 

 

 

 

 

 

Assembléia Geral Ordinária                   

 

1. Favorável 

 

2. Favorável 

 

3. Não favorável 

 

4. Favorável 

 

5. Favorável 

 

6. Optou pela abstenção no que diz 

respeito à remuneração do Conselho 

de Administração e Diretoria da 

companhia e aprovou a proposta de 

remuneração do Conselho Fiscal. 

 

 

 

 

 

Assembléia Geral Extraordinária 

 

 

 

Entendemos que todas as 

deliberações são favoráveis à Tupy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assembléia Geral Ordinária 

 

Entendemos que deliberações 1, 2, 4 

e 5 são favoráveis à Tupy. 

 

Em relação ao item 3, a TELOS 

votou contra a proposta. 

 

Em relação ao item 6, a TELOS 

optou pela abstenção no que diz 

respeito à remuneração do Conselho 

de Administração e Diretoria da 

companhia e aprovou a proposta de 

remuneração do Conselho Fiscal. 

 

 



Critérios de Participação em Assembleias de Acionistas 

 

A TELOS se fará representar nas assembleias de acionistas nos casos em que for atendida qualquer das condições abaixo: 

 

a) a participação seja  no mínimo de 5% do capital votante ou 10% do capital total da companhia; 

b) a participação seja  no mínimo de 5% do total dos recursos garantidores das reservas técnicas administrados pela Fundação; 

c) a participação da Fundação esteja vinculada a acordo de acionistas e seja superior a 1% do capital votante. 

 
 

Observação:  

1 – Disponibilizado aos participantes e assistidos no site da TELOS (www.fundacaotelos.com.br) a partir de 30/06/2015. 

 


