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ANEXO A DA PROPOSTA DA DIRETORIA 

PROPOSTA DE DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO 

INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA INSTRUÇÃO CVM N° 481/09 

1. Informar o lucro líquido do exercício 
 

O lucro líquido a destinar referente ao exercício de 2021 é de R$ 298.423.799,43 (duzentos e 
noventa e oito milhões, quatrocentos e vinte e três mil, setecentos e noventa e nove reais e 
quarenta e três centavos), sendo R$ 297.274.268,43 de Lucro Líquido do Exercício, somado 
a R$ 1.149.531,00 registrado no Patrimônio Líquido como realização de custo atribuído. 

2. Informar o montante global e o valor por ação dos dividendos, incluindo 
dividendos antecipados e juros sobre o capital próprio já declarados 
 

O montante global a ser distribuído a título de dividendos e juros sobre o capital próprio 
resultantes do exercício findo em 2021 é de R$ 127.493.755,75 (cento e vinte e sete 
milhões, quatrocentos e noventa e três mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e setenta 
e cinco centavos) a título de dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio, sendo que: 

 
(a) o valor de R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais), foi deliberado e teve 
sua distribuição aprovada a título de dividendos intermediários, submetido à aprovação 
da Assembleia Geral, pelo Conselho de Administração na reunião realizada em 
22/11/2021 e pago em 15/12/2021, serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório 
do exercício de 2021; 

 
(b) o valor de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões) a título de Juros Sobre o Capital 
Próprio, sendo líquido de IRRF o montante de R$ 21.250.000,00 (vinte e um milhões, 
duzentos e cinquenta mil reais), que faz parte do resultado do exercício findo em 2021 
ainda não distribuído e será submetido à aprovação da Assembleia Geral Ordinária da 
Companhia programada para o dia 30/04/2022. Os Juros Sobre o Capital Próprio, 
serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2021; e 

 
(c) o valor de R$ 28.243.755,75 (vinte e oito milhões, duzentos e quarenta e três mil, 
setecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) que faz parte do 
resultado do exercício findo em 2021 ainda não distribuído e será submetido à 
aprovação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, como dividendos adicionais 
ao mínimo obrigatório do exercício de 2021. 
 

Descrição Evento Pagamento 
Valor Bruto 

por Ação 
(R$) 

Valor Bruto Total 
(R$) 

Dividendos intermediários RCA 22/11/21 15/12/2021 0,3947     78.000.000,00  

Total Global já distribuídos     0,3947     78.000.000,00  

Juros sobre o Capital Próprio           21.250.000,00  

Dividendo Adicional ao Mínimo 
Obrigatório Exercício de 2021           28.243.755,75  

Total Global não distribuídos     
  

    49.493.755,75  

          

Total         127.493.755,75  
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3. Informar o percentual do lucro líquido do exercício distribuído 
 

O percentual do lucro líquido a ser distribuído em relação ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2021, desde que aprovado pela Assembleia Geral Ordinária a ser 
realizada em 30 de abril de 2021, será de 42,72%. 
 
4. Informar o montante global e o valor por ação de dividendos distribuídos com 

base em lucro de exercícios anteriores. 
 

Não há proposta de distribuição de dividendos com base em lucros de exercícios 
anteriores. 

 
5. Informar, deduzidos os dividendos antecipados e juros sobre capital próprio já 

declarados: 
a. O valor bruto de dividendo e juros sobre capital próprio, de forma segregada, 

por ação de cada espécie e classe 
 

Dividendos  Ações Ordinárias (*) 

Montante Total Proposto 
                                            

28.243.755,75  

Montante Proposto por Ação 
0,14293855397 

(*) A Companhia emite apenas ações 
ordinárias.  

 
b. A forma e o prazo de pagamento dos dividendos e juros sobre capital 

próprio 
 
A forma de pagamento do dividendo adotada é mediante crédito em conta bancária 
do acionista, cadastrada no banco escriturador das ações da Companhia. Caso 
aprovado em Assembleia Geral Ordinária programada para o dia 30/04/2022, os 
dividendos serão creditados aos acionistas em parcelas a partir de 22/05/2022 a 
22/12/2022. 
 

c. Eventual incidência de atualização e juros sobre os dividendos e juros 
sobre capital próprio 
 
Os juros sobre capital próprio, o dividendo mínimo obrigatório e o valor do 
dividendo complementar proposto não estarão sujeitos à atualização monetária ou 
remuneração correspondente entre a data da deliberação pela assembleia geral 
ordinária e a data de seu efetivo pagamento. 
 

d. Data da declaração de pagamento dos dividendos e juros sobre capital 
próprio considerada para identificação dos acionistas que terão direito ao 
seu recebimento 
 

Caso aprovado em Assembleia Geral Ordinária prevista para ocorrer em 
30/04/2022, os dividendos complementares ao mínimo obrigatório do exercício 
social de 2021, serão pagos em parcelas entre 22/05/2022 a 22/12/2022, 
utilizando como data base de cálculo 31/12/2021. 
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6. Caso tenha havido declaração de dividendos ou juros sobre capital próprio com 
base em lucros apurados em balanços semestrais ou em períodos menores 
 
a. Informar o montante dos dividendos ou juros sobre capital próprio já declarados 

 
O valor de R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais), foi deliberado e teve 
sua distribuição aprovada a título de dividendos, submetido à aprovação da 
Assembleia Geral, pelo Conselho de Administração na reunião realizada em 
22/11/2021 e pago em 15/12/2021. 
 
b. Informar a data dos respectivos pagamentos 

Descrição Evento Pagamento 
Valor Bruto 

por Ação 
(R$) 

Valor Bruto Total 
(R$) 

Dividendos intermediários RCA 22/11/21 15/12/2021 0,3947     78.000.000,00  

Total Global já distribuídos     0,3947     78.000.000,00  

 
7. Tabela comparativa indicando os seguintes valores por ação de cada espécie e 

classe 
 

a) Lucro líquido do exercício e dos 3 (três) exercícios anteriores: 
 

 2021 2020 2019 2018 
Lucro Líquido do Exercício (R$) 297.274.268,43   (16.967.000,00) 112.543.000,00 92.763.000,00 
Realização de Parte do custo 
atribuído (R$) 1.149.531,00       1.199.972,00  1.583.952,00 2.033.144,00 
Lucro Líquido do Exercício a 
destinar (R$) 298.423.799,43 (15.767.028,00) 114.126.952,00 94.796.144,00 
Por Ação (R$) 1,5103 (0,0798) 0,5776 0,4768 

 
b) Dividendos e juros sobre o capital próprio distribuídos nos 3 (três) 

exercícios anteriores: 
 

Descrição Valor Bruto por Ação R$ 
Valor Bruto Total 

R$ 
Juros Sobre Capital Próprio                               0,0860             17.000.000,00  
Dividendos                                        -                                    -   
Total Distribuído - 2020                               0,0860             17.000.000,00  

   

Descrição Valor Bruto por Ação R$ 
Valor Bruto Total 

R$ 
Juros Sobre Capital Próprio                               0,0759             15.000.000,00  
Dividendos                               0,1102             21.777.278,70  
Total Distribuído - 2019                               0,1861             36.777.278,70  

   

Descrição Valor Bruto por Ação R$ 
Valor Bruto Total 

R$ 
Juros Sobre Capital Próprio                               0,0332               6.600.000,00  
Dividendos                               0,0694             13.790.220,00  
Total Distribuído - 2018                               0,1026             20.390.220,00  
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8. Destinação de lucros à reserva legal: 
 
a. Identificar o montante destinado à constituição da reserva legal 
 
O montante destinado à constituição da reserva legal é de R$ 14.921.189,97 (quatorze 
milhões, novecentos e vinte e um mil, cento e oitenta e nove reais e noventa e sete 
centavos). A reserva legal foi constituída em montante de 5% do lucro líquido, inferior 
ao mínimo previsto em Lei, haja vista, ter atingido 20% do capital social. 
 
b. Cálculo para a constituição da reserva legal 

 
Lucro líquido a destinar do 
exercício 298.423.799,43 
Parcela destinada 5% 
Reserva legal constituída 14.921.189,97 

 
9. Caso a Companhia possua ações preferenciais com direito a dividendos fixos 

ou mínimos 
 

a. Descrever a forma de cálculos dos dividendos fixos ou mínimos; 
b. Informar se o lucro do exercício é suficiente para o pagamento integral dos 
dividendos fixos ou mínimos; 
c. Identificar se eventual parcela paga é cumulativa; 
d. Identificar o valor global dos dividendos fixos ou mínimos a serem pagos a 
cada classe de ações preferenciais; 
e. Identificar os dividendos fixos ou mínimos a serem pagos por ação 
preferencial de cada classe. 

 
A Companhia emite apenas ações ordinárias. 
 

10. Em relação ao dividendo obrigatório 
 
a. Descrever a forma de cálculo prevista no estatuto 

 
Conforme artigo 30 - (b) do estatuto da Companhia, 25% (vinte e cinco por cento) para 
pagamento do dividendo obrigatório a todos os seus acionistas, incidente sobre o saldo 
do lucro líquido do exercício, obtido após procedidas as deduções e acréscimos 
previstos no artigo 202, incisos I, II e III, da Lei nº 6.404/76. 

 
b. Informar se está sendo pago integralmente 

 
Sim, o montante de dividendos intermediários já distribuídos durante o exercício de 
2021, os Juros Sobre o Capital Próprio e os dividendos complementares, que serão 
propostos na Assembleia Geral Ordinária prevista para 30 de abril de 2022, 
contemplam o pagamento integral dos dividendos obrigatórios e adicionais. 
 
c. Informar o montante eventualmente retido 

 
Não há proposta de retenção de dividendos. 
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11. Havendo retenção do dividendo obrigatório devido à situação financeira da 
Companhia 
 
a. Informar o montante da retenção; 
b. Descrever, pormenorizadamente, a situação financeira da companhia, 
abordando, inclusive, aspectos relacionados à análise de liquidez, ao capital de 
giros e fluxos de caixa positivos; 
c. Justificar a retenção dos dividendos. 
 
Não há proposta de retenção de dividendos obrigatórios. 
  

12. Havendo destinação de resultado para reserva de contingências 
 
a. Identificar o montante destinado à reserva; 
b. Identificar a perda considerada provável e sua causa; 
c. Explicar porque a perda foi considerada provável; 
d. Justificar a constituição da reserva. 
 
Não há proposta de destinação do lucro líquido para constituição de reserva de 
contingências. 
 

13. Havendo destinação de resultado para reserva de lucros a realizar 
 
a. Informar o montante destinado à reserva de lucros a realizar; 
b. Informar a natureza dos lucros não-realizados que deram origem à reserva. 
 
Não há proposta de destinação do lucro líquido para constituição de reserva de 
lucros a realizar. 
 

14. Havendo destinação de resultado para reservas estatutárias 
 
a. Descrever as cláusulas estatutárias que estabelecem a reserva; 
b. Identificar o montante destinado à reserva; 
c. Descrever como o montante foi calculado. 

 
Não há proposta de destinação de resultado para a constituição de reservas 
estatutárias. 

 
15. Havendo retenção de lucros prevista em orçamento de capital 

 
a. Identificar o montante da retenção 

 
A retenção de Lucros prevista é de R$ 66.731.267,25 (sessenta e seis milhões, 
setecentos e trinta e um mil, duzentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco 
centavos) 
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b. Fornecer cópia do orçamento de capital 
 

A Administração Companhia propõe o seguinte orçamento de capital para o exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2021. 

Aplicações   Valores (em R$) 

  
a) - Investimentos R$ 66.731.267,25 
  
Aquisição de ativos em Pacatuba - Ceará  R$ 40.000.000,00 
  
Expansão em sem costura e socks - máquinas e 
equipamentos  R$ 26.731.267,25 

  
  

 
Os investimentos destinam-se à aquisições, modernização do parque industrial e 
aumento da capacidade fabril. 
 

16. Havendo destinação de resultado para a reserva de incentivos fiscais 
 
a) Informar o montante destinado à reserva 
 
A destinação de resultado para a reserva de incentivos fiscais prevista é de R$ 
85.527.586,45 (oitenta e cinco milhões, quinhentos e vinte e sete mil, quinhentos e 
oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos) 
 
b) Explicar a natureza da destinação 

 
Crédito Outorgado de ICMS - SP      58.308.146,80  
Redução de base de Cálculo de ICMS      27.219.439,65  
Reserva Incentivos Fiscais constituída      85.527.586,45  

 
 
                                            Araraquara-SP, 11 de março de 2022. 

Carlos Alberto Mazzeu 
Diretor Vice-Presidente e Diretor de Relações com Investidores 

 


