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AVISO AOS ACIONISTAS
REAPRESENTAÇÃO DOS BOLETINS DE VOTO A DISTÂNCIA, DO EDITAL DE
CONVOCAÇÃO, DA PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO E DO MANUAL DE PARTICIPAÇÃO
DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 30.04.2020
DURATEX S.A. (“Duratex” ou “Companhia”), em observância ao disposto na Instrução CVM
481/2009, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em razão do atual cenário
relacionado à evolução da pandemia do COVID-19, a Companhia reapresentou nesta data (i) os
Boletins de Voto a Distância para a AGO e AGE (“BVDs”); (ii) o Edital de Convocação; (iii) a
Proposta da Administração; e (iv) o Manual de Participação da Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária que será realizada em 30 de abril de 2020, para tão somente flexibilizar as regras
relacionadas à forma de apresentação dos documentos necessários à participação dos
Acionistas na referida Assembleia.
Nesse sentido, a Companhia excepcionalmente para essa Assembleia (i) dispensará a
apresentação de cópia autenticada dos documentos; (ii) não exigirá o reconhecimento de firma
nos instrumentos de mandato e nos BVDs a serem enviados diretamente à Companhia, bem
como a tradução juramentada para documentos produzidos em língua portuguesa, inglesa ou
espanhola; e (iii) aceitará que os documentos sejam encaminhados preferencialmente para o email investidores@duratex.com.br.
A Companhia esclarece que (i) as alterações acima mencionadas não implicam modificação de
qualquer deliberação constante dos BVDs e, tendo em vista que até a presente data não
recebeu qualquer instrução de voto por esse meio, não há votos a serem desconsiderados em
virtude da reapresentação; e (ii) todos os documentos relativos à referida Assembleia estão
disponíveis na sede social da Duratex, no seu site de Relações com Investidores
(www.duratex.com.br/ri) e nos sites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da
B3 (www.b3.com.br).
Por fim, a Duratex recomenda que os Acionistas optem pela participação nessa Assembleia por
meio de (i) Boletim de Voto a Distância, ou (ii) outorga de procuração às pessoas indicadas pela
Companhia.
São Paulo (SP), 14 de abril de 2020.
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Diretor de Relações com Investidores

