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Fato Relevante
Sucessão do Diretor Presidente da Tupy S.A.

Joinville, 13 de março de 2018 – A Tupy S.A. (“Companhia”, B3: TUPY3), em cumprimento ao artigo 157, §4° da Lei
6.404/76, e ao disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 358/02, comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da Companhia, em reunião ocorrida nesta
data, decidiu dar início aos procedimentos relativos à sucessão do Diretor Presidente, Sr. Luiz Tarquínio Sardinha
Ferro, e elegeu o Sr. Fernando Cestari de Rizzo, Diretor Vice-Presidente da Unidade de Negócios Automotivos, para
sucedê-lo.
A alteração organizacional ora deliberada advém de processo planejado, no âmbito de programa de sucessão
existente na Companhia. Será efetivada no dia 02 de abril de 2018, quando o Sr. Fernando de Rizzo tomará posse
no cargo de Diretor Presidente.
Durante os quinze anos de sua gestão como Diretor Presidente, Luiz Tarquínio Sardinha Ferro promoveu ampla
restruturação financeira e organizacional e liderou a retomada de atividades relativas às estratégias de longo prazo
da Tupy, processo cuja organização foi reformulada e consolidada a partir de 2009 e resultou, dentre outras
realizações, em aquisições de duas empresas no México, oferta subsequente (follow-on) das ações da Companhia
com adesão ao Novo Mercado e, por fim, emissão de títulos de dívida no mercado internacional.
O Sr. Fernando de Rizzo, que participou ativamente de todo o processo de transformação acima relatado, está na
Companhia desde 1994 e atuou nas áreas de Manufatura, Engenharia e Planejamento Estratégico. Em 2004
assumiu posição estatutária - Vice-Presidente de Vendas - na qual permaneceu até 2012. Deste então, é VicePresidente da Unidade de Negócios Automotivos.
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