Randon S. A. Implementos e Participações
Companhia Aberta
CNPJ 89.086.144/0011-98
NIRE 43300032680
Reunião do Conselho Fiscal

Ata Nº 163
Data: 10/07/2018
Horário: 13:30 horas
Local: Sede da Companhia
Presenças: Maria Tereza Casagrande, João Carlos Sfreddo, Ademar Salvador, William
Cordeiro e Renato Sobral Pires Chaves, membros titulares do Conselho Fiscal.
Deliberações:
Os membros do Conselho Fiscal, de acordo com as atribuições que a lei lhes confere,
reuniram-se remotamente, na forma do artigo 23 do respectivo Regimento Interno, para
opinar sobre proposta de pagamento de dividendos intermediários, com base no lucro
líquido apurado no balanço semestral, encerrado em 30 de junho de 2018. Os
Conselheiros, após esclarecimentos do Diretor, Geraldo Santa Catharina, sobre a
projeção do fluxo de caixa, opinaram favoravelmente, por entenderem que o valor a ser
distribuído não impacta significativamente no Fluxo de Caixa da Companhia e poderão
ser deduzidos dos dividendos relativos ao exercício social a ser encerrado em 31 de
dezembro de 2018. Assim, elaboraram o parecer de seguinte teor: “Parecer do
Conselho Fiscal. Os membros titulares do Conselho Fiscal da Randon S.A.
Implementos e Participações, abaixo assinados, de acordo com as atribuições que a
lei lhes confere, opinaram favoravelmente sobre a proposta de distribuição de
dividendos intermediários, contra parte do lucro líquido apurado no balanço semestral
encerrado em 30 de junho de 2018, no valor total de R$19.168.986,48, correspondentes
a R$0,05599555 por ação ordinária e preferencial. Os Conselheiros consideraram que
a distribuição está em linha com as disposições legais e estatutárias da Companhia.
Caxias do Sul, 10 de agosto de 2018. Maria Tereza Casagrande, João Carlos Sfreddo,
Ademar Salvador, Renato Sobral Pires Chaves e William Cordeiro”.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião e lavrada a ata que,
após lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros Fiscais.
Caxias do Sul, 10 de agosto de 2018.
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