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COMPANHIA ABERTA

COMUNICADO AO MERCADO
Eleição de Diretor Vice-Presidente Comercial
São Paulo, 14 de março de 2019 – A Tupy S.A. (“Companhia”, B3: TUPY3), comunica aos Srs. Acionistas e ao
mercado em geral que, em reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, os Conselheiros elegeram
o Sr. Ricardo Fioramonte para ocupar o cargo de Diretor Vice-Presidente Comercial, com efeitos a partir de abril
até a data da Assembleia Geral Ordinária que deliberar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social
de 2019, em complemento ao prazo de mandato da Diretoria Executiva em curso.
O Sr. Ricardo Fioramonte é Engenheiro Mecânico formado pela Faculdade de Engenharia Industrial (FEI) e possui
MBA pela Georgia State University. Com 30 anos de experiência no mercado, já atuou em empresas como Royal
Dutch Shell, ZF, Gerdau e Voestalpine, em unidades no Brasil e no exterior.

Thiago Fontoura Struminski
Vice Presidente de Finanças, Controles e Administração
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

Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base estimativas e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia
atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, estimativas ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e
Diretores da Companhia. As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que
são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o
futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados
futuros e a criação de valor para os Acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou estimados pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes
resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Tupy.

