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FATO RELEVANTE 

REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE FORMA EXCLUSIVAMENTE DIGITAL 
 
Joinville, 24 de abril de 2020 – A Tupy S.A. (“Companhia”, B3: TUPY3), em conformidade com o disposto no 

artigo 2º da Instrução CVM nº 622/2020 e nos artigos 4º, 5º e 21-C da Instrução CVM nº 481/2009, comunica 

aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em função das atuais recomendações sanitárias e restrições 

de circulação devido à pandemia de COVID-19, a Assembleia Geral Ordinária convocada para as 10:00hs do 

dia 30.04.2020 (“AGO”) será realizada de forma exclusivamente digital, podendo os acionistas (i) votar nas 

matérias objeto da ordem do dia da AGO por meio do envio do Boletim de Voto a Distância (“BVD”) 

divulgado em 30.03.2020; (ii) participar dos trabalhos da AGO e votar nas matérias objeto da ordem do dia 

por meio de sistema eletrônico a ser disponibilizado pela Companhia; ou (iii) simplesmente participar dos 

trabalhos da AGO, sem necessariamente votar nas matérias objeto da ordem do dia, conforme instruções a 

seguir: 

Os acionistas que desejarem participar remotamente da AGO deverão enviar solicitação neste sentido à 

Companhia para o e-mail assembleiadigital@tupy.com.br, até o final do dia 28.04.2020, a qual deverá ter 

como assunto/subject “Participação remota AGO Tupy 2020” e ser acompanhada de toda a documentação 

necessária para permitir a participação na AGO, conforme detalhado no Manual e Proposta da Administração 

para a Assembleia Geral Ordinária, publicado no dia 30.03.2020 (“Manual”), e no Edital de Convocação 

(“Edital”) publicado no jornal “Valor Econômico” e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina (“DOESC”) 

nas respectivas edições dos dias 31/03/2020, 01/04/2020 e 02/04/2020. 

A Companhia esclarece que é dispensada a necessidade de recebimento das vias físicas da documentação, 

sendo que o acionista será responsável pela integridade e confiabilidade dos documentos enviados à 

Companhia na forma acima. 

A Companhia enviará aos acionistas que tenham apresentado sua solicitação nos prazos e condições acima, 

por e-mail, as respectivas instruções para acesso ao sistema eletrônico de participação na AGO. Não 

obstante, as informações necessárias e suficientes para acesso e utilização do sistema pelos acionistas 

também estarão disponíveis a partir do dia 27.04.2020 no endereço da internet www.tupy.com.br/ri. 

Os acionistas que não enviarem a solicitação de cadastramento no prazo (até o final do dia 28.04.2020) e nas 

condições acima referidos não poderão participar remotamente da AGO por meio do sistema eletrônico 

disponibilizado pela Companhia. 

O acionista devidamente cadastrado que participar por meio do sistema eletrônico disponibilizado pela 

Companhia será considerado presente à AGO (podendo exercer ou não seus respectivos direitos de voto) e 

assinante da respectiva ata, nos termos do artigo 21-V, inciso III e parágrafo 1º, da Instrução CVM nº 

481/2009. 

O acionista que já tenha enviado o BVD também poderá, se quiser, se cadastrar para participar da AGO por 

meio do sistema eletrônico, desde que o faça na forma, prazos e condições descritos neste Fato Relevante, 

hipótese em que tal acionista poderá: (i) simplesmente participar dos trabalhos da AGO; ou (ii) participar dos 

trabalhos e votar na AGO, situação em que todas as instruções de voto recebidas por meio do BVD para tal 

acionista, identificado por meio do número de sua inscrição no CPF ou CNPJ, serão desconsideradas. 
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O acionista que tenha solicitado sua participação por meio eletrônico e não receber o e-mail com as 

instruções para acesso e participação da AGO até as 12 horas do dia 29.04.2020, deverá entrar em contato 

com a Companhia das 12 horas às 17 horas do dia 29.04.2020, pelo telefone (47) 99235-2438, a fim de que 

lhe sejam reenviadas (ou fornecidas por telefone) suas respectivas instruções para acesso. 

A Companhia não se responsabiliza por quaisquer problemas operacionais ou de conexão que os acionistas 

venham a enfrentar e outras situações que não estejam sob o seu controle (como, por exemplo, instabilidade 

na conexão com a internet do acionista ou incompatibilidade do seu equipamento com o sistema a ser 

utilizado pela Companhia). 

A Companhia solicita aos acionistas que acessem a plataforma com, no mínimo, 30 minutos de antecedência 

em relação ao horário previsto para início da AGO (i.e. 9h30min), a fim de permitir a validação do acesso e 

participação. 

 

Thiago Fontoura Struminski 

Vice Presidente de Finanças, Administração e Controles 

Diretor de Relações com Investidores 
 

 

Contatos de RI: 
Telefone: + 55 (11) 2763-7844  

E-mail: dri@tupy.com.br 

Site: www.tupy.com.br/ri  
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MATERIAL FACT 
 

ANNUAL SHAREHOLDERS’ MEETING 

 TO BE HELD EXCLUSIVELY THROUGH DIGITAL CHANNELS 

 

Joinville, April 24th 2020 –Tupy S.A. (“Company”, B3: TUPY3), in accordance with art. 2nd of Rule 

CVM nº 622/2020 and articles 4th, 5th and 21-C of Rule CVM nº 481/2009, issued by the Securities 

Commission of Brazil (“CVM”), notifies all of its shareholders and the market that, as a result of the 

current health recommendations and mobility restrictions established in light of the COVID-19 

pandemic, the Annual Shareholders’ Meeting called to convene on April 30th 2020, at 10 am (“ASM”) 

shall be conducted exclusively through digital channels. The shareholders will be allowed to (i) vote 

on the issues described in the meeting’s call notice by submitting their Distance Voting Ballot (“DVB”) 

published on March 30th 2020; (ii) take part in the discussions held in the meeting and vote on the 

issues described in the meeting’s call notice through virtual systems to be made available by the 

Company; or (iii) take part in the discussions held in the meeting without voting on any of the issues 

presented for deliberation, as instructed below. 

 

The shareholders wishing to take part in the ASM remotely shall send a request in this regard to the 

Company to the e-mail assembleiadigital@tupy.com.br, no later than April 28th 2020, which shall 

have as subject “Remote Attendance of the Annual Shareholders’ Meeting 2020” and be 

accompanied of all documentation required to enable attendance and participation in the ASM, as 

determined in the Manual and Management’s Proposal for the Annual Shareholders’ Meeting, 

published on March 30th 2020 (“Manual”), and in the Call Notice (“Notice”), published in the 

newspaper “Valor Econômico”, and in the “Official Gazette of the State of Santa Catarina” (“DOESC”) 

in the editions of March 31st 2020, April 1st 2020 and April 2nd 2020. 

 

The Company further clarifies that it is not necessary the receipt of tangible copies of the documents, 

given that the shareholder shall be responsible for the integrity and reliability of such documents 

sent to the Company according to the procedure above. 

 

The Company shall send to the shareholders that have presented their request within the deadlines 

and conditions setforth above, by e-mail, the instructions to enable access to the electronic system 

through which the ASM shall be held. Notwithstanding, the information necessary and sufficient to 

gain access to and use the system by the shareholders will also be available, as of April 27th 2020, 10 

am, on the webpage www.tupy.com.br/ri. 

 

The shareholders who fail to send their request to take part of the ASM remotely within the deadline 

(no later than April 28th 2020), and/or fail to comply with the conditions above mentioned, will not 

be allowed to take part in the ASM remotely by means of the electronic platform made available by 

the Company. 
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The shareholder, duly registered, who takes part through the electronic platform made available by 

the Company shall be deemed to be present at the ASM (being allowed to exercise their voting 

rights) and be a signing party of the minutes of the meeting, under the terms of article 21-V, item III 

and paragraph 1st, of Rule CVM nº 481/2009. 

 

The shareholder that has already submitted their DVB shall be allowed, if willing, to register to take 

part in the ASM through the electronic platform, as long as such registration request complies with 

the form, deadlines and conditions setforth in this Material Information; in such case the shareholder 

will be permitted to (i) take part in the discussions of the ASM; or (ii) take part in the discussions and 

vote in the ASM, in which case all of the voting instructions previously received by means of the DVB 

for such shareholder, identified by the Individual Taxpayer Registration Number (“CPF”) or Corporate 

Taxpayer Registration Number (“CNPJ”), shall be disregarded. 

 

The shareholder that has requested to participate by means of the electronic platform and does not 

receive the e-mail containing the instructions to access and take part in the ASM until April 29th 2020, 

12 pm must contact the Company between 12 pm and 5 pm on the same day, through the phone 

number +55 (47) 99235-2438, so that such instructions are resent or provided by telephone contact. 

 

The Company does not undertake responsibility for any operational or connection problems that the 

shareholders may experience or other events that are not under its control (for example, internet 

connection instability or incompatibility of the shareholder’s equipment with the system to be 

employed by the Company). 

 

The Company further requests its shareholders to access the platform with, at least, 30 minutes in 

advance of the time scheduled for the ASM (i.e. 9:30 am) to allow and ensure validation of the access 

and participation. 

 

Thiago Fontoura Struminski 
Vice President of Finance, Control and Administration 

Investor Relations Officer 
 
 
IR Contacts: 
Telephone: + 55 (11) 2763-7844  
E-mail: dri@tupy.com.br 
Website: www.tupy.com.br/ri  
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