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RIO IACO PARTICIPAçOES S.A.

CNPJ/MF n. 06.990.482 / 0001 -s0

NIRE 35-3.0038801.1

Ata da Assembleia Geral Extraordinâfia rcafizada em 25 de setembto de20t4.

Local e ÉIom: na sede de Rio Iaco Participações S.4., situada na Cidade de São Paulo, Estado de

São Paulo, na Rua Henrique Schaumann,270/278, Sobteloja, Sala Rio Purus, paÍte, CEP 05413-

010 f'Comoanhia').\-,

Presença: acionistas pÍesentes titulares da totalidade das ações representativas do capital social

da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas.

Convocação: independente de convocação nos termos do petmissivo legal constante do att.724,

§4" da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 7976,conforme posteriormente altertda ('Lei das

s.À').

Composição da Mesa: Sr. Benjamin Steinbruch, Presidente. Sta. Elisabeth Steinbruch Schwarz,

Secreúria.

Otdem do Dia: (i) reeleição dos membros da Ditetotia; (ii) aumento do capital social da

Companhia; (iii) consoüdação do Estatuto Social; e (iv) outros âssuntos de interesse social.

Deüberações: poÍ unanimidade, observadas as testrições legais ao exetcício do diteito de voto,

sem qualquer oposição, Íessalva, restrição ou pÍotesto dos ptesentes, foram tomadas as seguintes

delibetações:

Aprovar a reeleição dos membros da Diretoda, todos com mandato até 25 de setembro de

2õ76, p^r^ o caÍgo de Diretora Presidente, a Sra. Dotothéa Steinbtuch, brasileira, viúva,

indusúal resideãte e domiciliada na cidade e comâÍca de São Paulo, Estado de São Paulo,

com endereço profissional à Rua Henrique Schaumann, 270/278' Código de

Endereçamenio Pàstal ('CEP") 05413-010, pottadora da cédula de identidade de Registro

Geral ('RG') n. 4.328.976, emitido pela Sectetaria Pública do Estado de São Paulo

('SSP/'SP") e inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas, do Ministério daFazenda

(.CPF/MF"), sob n.055.494.768-43; paÍa os caÍgos de Diretores Superintendentes, a Sra.

àüsabeth Steinbruch Schwatz, brasileira, casada, engenheira, tesidente e domicüada na

cidade e corn Íca de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço ptofissional à Rua

Henrique Schaumann,2TO/278, CEP 05413-010, potadora da cédula de identidade de RG

n. +.S1S.OZ1-4-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob n. 006.990.838-93, o Sr' Benjamin

Steinbruch, brasileiro, casâdo, administrador de emPÍesas, residente e domiciliado na

cidade e coínaÍcade São Paulo, Estado de São Paúo, com endereço profissional à Avenida

Brigadeiro FaiaLuna,3.4OO,20" andar, CEP 04538-1.32, pofiador da cédula de id1tidade

de RG n.3.627.875-4-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n.678.266.778-87,fe,f o Sr'

Ricatdo Steinbruch, btasileiro, casado, administrador de empÍesas, domiffdo e
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tesidente ,rr-.tdr* " .o--., d" ;;. Paulo, Estado de São Paulo, com endereço

profissional à Rua Henrique Schaumann,270/278, CEP 05413-010, potadot da cédula de

identidade de RG n. 4.576.689-7-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n.030.626'328-95.

Determinar que a Íemuneraçáo global dos administradores será definida opoÍtunameÍrte.

Os Diretores serão investidos em seus cargos mediante assinatura de tetmo de posse em

livro próprio e declaram, sob as penas da lei, que não estão incursos em nenhum dos

cdmes que os impeçam de exetcer atividades metcantis.

Aprovar o aumento do capital social da Companhia, de R$275.500.500,00 (duzentos e

setentâ e cinco milhões, quinhentos mil e quinhentos reais) para R$403.750.500,00

(quaúocentos e úês milhões, setecentos e cinquenta mil, quinhentos reais), mediante a

emissão de 728.250.000 (cento e vinte e oito milhões, duzentos e cinquenta mil) ações

ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com pÍeço de emissão de R$1,00 (um teal)

por ação, observado que o pÍeço de emissão foi fxado com base no critério ptevisto no

art.770, § 1", da Lei das S.Â., totalizando o âumento no montante de R$128.250.000,00

(cento e vinte e oito milhões, duzentos e cinquenta mil reais).

Diante da expressa renúncia da acionista DOROTHEA STEINBRUCH ao exercício de

seu direito de preferência no aumento aprovado acíma, as ações ora emitidas são

totalmeÍrte subscritas pela acionista RIO PURUS PARTICIPAÇÕES S.4., que as

integmlizt, neste ato, mediante a convetsão de créüto que possú PeÍante a Companhia,

constituído no início do exercício de 2074, reptesentado poÍ adiantamento p^rz futuro

aumento de capital, no valor de R$128.250.000,00 (cento e vinte e oito milhões, duzentos e

cinquenta mil teais), conforme Boletim de Subscrição em Ânexo I.

Em decorrência das deüberações acima, o Àrt. 5" do Estatuto Social da Companhia passatá

av'tgorai com â seguinte redação:

"Artigo 50. O capital social da Cornpanhia, totalmente subscrito e integraliVtdo, é de

R.fi403.750.500,00 (quatmcentos e tús rnilhões, setecentos e cinqaenta nil, quinhentos reais), diuidido en

40r.750.500 (qaatmcentos e fi€s milbões, setecentas e cinquenta rnil e quinhentas) ações ordináias,

nominatiaas, sem ualor nominal.

Patágrafo Pdmeito. A enissão de ações da Conpanhia para integraliqação em dinheim, bens

ef ou niditos, far+e-á por deliberação da Assenbléia Geral, aplicando-se, quando couber, o disposto no

artigo 8" da bi n. 6.404, de l5 de deqembro de / 976 ('Iti das SA.').

Paúgrafo Segundo.

Geral de Acionistas.

Paúgtafo Tetceito.

Cada ação ordinária dá direüo a um uoto nas de/iberações da Ássembléia

5.

6.

As ações são indivisíaeis em relação a Conpa*1f,\
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Patágrafo Quarto. A Conpanhia obsenará os acordos de acionistas que fonn arquiaados na

Ío*o do artigo í í 8 da l-ei das SA., cabenda ao Prsidente da Assembléia Geral abster-se de compúar

os uotos lançados en desacordo a0§ rilesnl§."

7. Consolidar o Estatuto Social da Companhia, de forma que Passem a constaÍ as altetações

deliberadas aitma,conforme &xo-II, que passâ a fazer parte integtante deste ato'

8. Autoi]zÍr a Dfuetoria da companhia a tomar todas as providências necessânas paÍa o

cumprimento do quanto aprovado nesta Assembleia'

Documentos: ficatam arqüvados na sede da Companhia, numerados seguidamente e rubricados

pela mesa: (i) os termo, dL por." dos membros da Diretoria; (ii) o Boletim de Subsctição; (iii) o

Estatuto Social Consoüdado.

Encerramento: nada mais haven do a ttatar, fotam encertados os üabalhos e lavrada esta ata, t7^

formade sumário, sendo ela côpia fieI daquela lançzrda no Livto de Atas de Assembléias Gerais

da Companhia, que, tendo sido üda e achada conforme, foi por todos assinada' Mesa: St'

Benjamin steinbruch, Presidente; e Sra. Eüsabeth steinbruch schwarz, secretária' Acionistas:

Rio Purus Participações S. Â. e Doroüéa steinbruch (reptesentada por seus PÍocuÍadores sr'

Benjamin Steinbruch e Sra. Elisabeth Steinbruch Schwarz)'

'aulo,25 de setembro de2074.

Mesa:

Acionistas:'

RUS PARTICIPAçÕES S.A.

Elisabeth Steinbruch Schwatz

ROTHEA STEINBRUCH
Eüsabeth Steinbruch Schwarz

DO E§,

ml()l
3l

Preside

t

iamin Stei

Steinbruch
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Ata de Assembleia Geral Extraotdináiarcalizada em 25 de matço de20t4'
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Não há.

128.250.000 (cento e vinte e oito milhões, duzentas e ciÍlquefltâ

mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal'

R$1,00 (um teal) PoÍ ação'

ANEXO I

RIO PURUS PARTICIPAÇOES S.A.

R$128.250.000,00 (cento e vinte e oito milhões' duzentos e

cinquenta mil reais).

Mediante conveÍsão de ctédito que a subscritota detém PeÍânte

a Companhia, constituído no início do exetcício de 2074'

decotrente de adiantam erLto Patz- futuo ârünento de capital' no

valot de R$128.250.000,00 (cento e vinte e oito milhões'

duzentos e cinquenta mil teais)'

R$128.250.000,00 (cento e vinte e oito milhões' duzentos e

cinquenta mil reais).

Subsctitota:

Valot do CaPital

Subscrito:

Forma de

íntegtalizaçíoz

Capital
integraüzado:

Capital a

Integralizar:

Númeto de Ações

Subscritas:

Preço Unitádo de

emissão:

Ato Societátio: Âprova
25 de

RIO PU

Steinbruch

/

Assembleia Geral Extraordinârta tealizada em

de 2074.

áoPa 25 de setembrc de2014.

,)

US PARTICIPAÇÕES S.A.

N/Ref: 00806'101-

Elisabeth Steinbruch Schwarz
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Anexo II

Rro rACo PARTTCTPAÇÔES S.e.

Estatuto Social

DA DENOMINAçÃO, SEDE, OBJETO E DURÂçÃO.

Artigo 1" A Companbra gy*â sob a denominação social de RIO IÂCO PARTICIPÂÇÔES
S.Â., sendo umâ pessoa iurídica de dteito pdvado brasileiro, orgatizzü sob a forma de

sociedade empresária do tipo anônima, regendo-se pelo presente Estatuto Social e pelas

üsposições legais e regulamentates que lhe fotem apücáveis.

Artigo 2" A Companhia tem por objeto: (, administtação de bens próprios . (ii)

participação no capital social de outras sociedades.

Artigo 3" A Companhia tem sede e foro na Cidade e Comarca de São Paulo, Estado de São

Paulo, tendo seu endereço à Rua Henrique Schaumann n. 270/278, Sobreloja, Sala Rio Purus,

parte, CEP 05413-010, São Paulo, Estado de São Paulo.

' Patágrafo Primeiro. Mediante deüberação da Diretoria a Companhia poderâ abttr e fechar

filiais, agências, escritórios, àtrnazéns e estabelecimentos de qualquer Ítutttrez^, no Brasil e/ou no

- exteriot.

Artigo 4" O pnzo de duração da Companhia é indeterminado.

DO CAprTÂL, DAS AçÕES E DE OUTROS tÍrUr,OS MOBILIÁRrOS.

Artigo 5" O capital social da Companhia, totalmente subscrito e tntegralizado, é de

R$403.750.500,00 (quatrocentos e três milhões, setecentos e cinquenta mil, quinhentos reais),

üviüdo em 403.750.500 (quatrocentos e três milhões, setecentas e cinquenta mil e quinhentas)

ações ordinárias, nominativas, sem valot nominal.

Patágrafo Pdmeiro. A emissão de ações da Companhia para rntegrilização em dinheiro, bens

e/ou ctéditos, far-se-â por deliberação da Assembleia Geral, aplicando-se, quando coubet, o
disposto no artigo 8" da Lei n.6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das SAs').

Paútgrafo Segundo. Cada açío ordináda dá direito a um voto nas delibetações da Assembleia

Geral de Âcionistas.

Paú,gtafo Tetceito. Âs ações são indiüsíveis em relação à Companhia.

Paúrgtafo Quarto. A Companhia observará os acordos de acionistas que forenlí{quivados
na forma do artigo 118 da Lei das SÂs, cabendo ao Presidente da AssembLeía Gerul aflstet-se de,
computâr os votos lançados em desacordo aos mesmos. 
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Artigo 6" A Companhia poderá ÍealizalÍ âumentos de capital mediânte emissão de ações

oÍdi;árias e/ou preferenciais, de uma ou mais classes, até o limite legalmente permitido'

patágtafo primeiro. A não rethzaçáo, pelo subscritor, do valor subsctito nas condições

previías no boletim ou nâ chamtda farâ com que o mesmo fique, de pleno direito, constituído

à- -o.r, para fins dos artigos 706 e 707 da Lei àas SAs, sujeitando-se ao pagamento do valot em

atÍaso 
"orrigido 

monetariaÃente de acotdo com a vanaçào do Índice Geral de Pteços - Mercado

(.IGp-M,);a ÍneÍror periodicidade legalmente admitida, além dos iuros de 72o/o (doze pot cento)

ao aíLo,ptr rata tenporis e multa correspondente a 7Oo/o (dez por cento) do valor da prestação em

atraso, devidament e atlo,hzada.

Artigo 7" As ações prefetenciais, nominativas e sem valor nominal terão as seguintes

caractetísticas:

(t) não terão direito a voto;

(ir) terão prioridade no recebimento de d'ividendos da Companhia, cuia aptxação se dará

em igualdade de condições com as ações otdinárias'

Artigo 8" Os Acionistas, na proporção das ações que possuírem e obsewado o previsto em

Âcordo de Âcionistas regisúadà n, sede da Companhia, teráo direito de prefetência na

subscrição de novas ,çõ.s ã/ou de valores mobiüários conversíveis em ações, devendo seÍ, paÍa

tânto, rlspeitadas as regÍas previstas no ârt. 777 da Lei das SAs.

patâgrafopdmeiro. P7ra o exercício do direito de preferência a que faz mençào este Artigo 8",

os Acionistas devetão respeitar o Pr zo máximo de trinta (30) dias, contâdos da da;ta da

publicação da delibetação qr. 
^.rtorir^o., 

a emissão das novas ações e/ou dos valores mobiüádos

para manifestâÍem seu interesse'

Patígtafosegundo. caso um ou mais Acionistas não exetça o seu direito de pteferência com

rcl^çío à subidçao de que trâta este Ârtigo 8o, os Acionistas que efetivamente o exetceÍâm na

proporção d" ,o, ,.rp..á.r, participação , tetáo o pfazo adicional de 15 (quinze) dias PaÍâ exeÍcef

ã air"ito de pteferênài, .o-^r"l"çe" á subscdção que caberia aos Acionistas que se omiúam, na

propotção dà srp participação no capital sociai da Companhia, excluídas as participações daqueles

Acionistas não interessados.

Artigo 9" As ações terão direito ao recebimento de um dividendo mínimo art.oal de 25o/o

("-ã " 
cinco por .Lnto) do lucro líquido apuado da Companhia, a cada exercício social, nos

terÍnos do disposto no Artigo 33" deste Estatuto'

A
Artigo 10" A Companhia poderá emiú debêntures, bônus de subfrfão e PaÍtes

b.nJfi.iári^s, mediante a.liU"ruçao da Âssembleia Geral' | / 
l/-
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DA ASSEMBLEIA GERAL.

Artigo 11" Âs reuniões da Assembleia Geral de Acionistas, otdinárias ou extÍâordinárias, sua

conác^ção, instalação e procedimentos de deüberação, assim como os seus poderes e

competência, obedecerão ,o qr. estabelecer a legislação aplicável e este Estatuto Social.

paútgrafoprimeirc. O Presidente da Mesa da Assembleia Geral setá o Diretor Presidente ou

quem este indicat.

paútg,21Ío Segundo. O Secreário da Mesa da Âssembleia Geral setá o Diretor Superintendente

üsponível ou quem este indicat.

Artigo 12" A Assembleit Geral, com as funções e atribúções Previstas_ em lei' reunit-se-á,

otdinadamente, dentro dos 4 (quaÚo) primeiros meses subsequentes ao t-énrlno do exetcício

social, púL delibetar sobre a-s matéfiâs coÍlstantes do artigo 132 da Lei das SAs e'

"*t 
rord]ord,amente, sempÍe que os intetesses sociais o exigitem'

Artigo lil" A Assembleia Geral será convocadtpela Diretoria ou, em sua falta, pelas pessoas

indiádas no artigo 123 dalei das SAs, confor*" ot ptocedimentos previstos no attigo 724 da

Lei das SÂs.

PatâgtafoPdmeito. será considerada regular aqug! Àssembleia à qual comPâÍeceÍam todos

os AJionistas, dispensando-se assim a convocaçáo pÉvu,'

Artigo 14" Os Acionistas poderão seÍ ÍepÍesentados na Assembleia Geral pot procurador

constituído há menos de 1 (um) ano, que seia acionista da companhia,, diÍetoÍ da companhia ou

advogado do Acionisa âusente.

patâgnfoprimeiro. Â prova da representação deverá ser deposittda na sede da Companhia

até oLomento da abettua dos trabalhos da Assembleia'

Artigo 15" Âtém das matérias previstas nos attigos 722 e 736 da Lei das SAs, compete

privativamente à Âssembleia Geral:

(t) frxar torientação getal dos negócios da Companhia;

(il) aptovyro ofçamento anual preparado e apresentâdo aos Acionistas pela Diretoria;

(ii')definitasdiretrizesadministrativasdaCompanhia;.

altetzir. o obieto social;

frxar a orientação gelral para a definição da política de investimentos da

Companhia;

eleger e destituir os membros da Diretoria e fixat-lh* ^ r,rib*flr,

teformar as comPetências e composições da Diretoda;

(r")

(")

("i)

("it)
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(viii)

(i")

(-D

(*)

cdat o Conselho de Adminisüaçío e deliberar 
^ceÍc 

de suas comPetênciâs;

ftscahzat a gestão dos ditetores, examinar, a qualqueÍ temPo, os livÍos e papéis da

Companhial soücitaÍ informações a ÍesPeito de conftatos celebrados ou em Yias

de celebtação e quaisqueÍ outÍos atos;

manifestar-se a Íespeito do relatório da âdministÍação, das contas da Diretoria e

das demonstrações financeiras consolidadas, que deverão set submetidas à sua

^prcciaçà,odentro 
de 60 (sessenta) dias contâdos do término do exetcício social;

attoizar previarnente ^ PÍâíc dos seguintes

podeÍes à Diretoria pata executá-los:

o alienação de bens do ativo permanente;

o constiruição de ônus Íeâis e a ptestação de gann(tas a obdgações de

terceiros que envolverem valor supetiot a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de

reais), seja por opeÍâção individual ou seia PoÍ uma série de operações em

um mesmo exercício social;

o obtenção de empÍéstimos, financiamentos, âÍÍendamentos, inclusive PoÍ

meio da emissão à" ,ro,r, promissórias ou outros tínrlos ÍePÍesentativos de

üvidas, bem como de quaiiquer operações que tesultem em enüvidâmento

pafa a Companhia, nàessárior p^r^ a coÍtsecução do obieto social da
^Co-pr.rhi^, 

àrrjos valores seiam superiores a R$ 10.000.000,00 (dez milhões

d" re-rir;, seja por operação individual ou poÍ uma série de operações em um

mesmo exercício sãcial, ou que envolva prazo superiot a 270 (duzentos e

setentâ diâs);

o celebração de quaisquer negócios ou conÚatos com terceiros que não

administradot"r, A.iãt.istas ou paÍtes relacionadas destes, cujos valores

sejam superiores a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), seia por

operaçáo'tndividual ou PoÍ uma série de opetações em um mesmo exercício

sôcial, exceto com relação a quaisquer negócios ou contÍatos no c*tso

normal dos negócios da ComPanhia;

o quaisquer participações ou investimentos em negócios estranhos ao obieto

à.irt, inÀsive 
-por 

meio de consótcio ou de sociedade em contâ de

participação, b.Á como quaisquer operações que não façam parte do

ãt drmit to normal dos negócios da Companhia;

o celeb raçáo de quaisquer negócios ou contratos, bem como o seu aditamento

e término, enàe a-Companhia, de um lado, e seus administradores ou

Âcionistas, ou paÍtes relacionadas destes, de outto lado, exceto

forma acordado entÍe os Acionistas em âcoÍdo de Acionistas c

atos, atribuindo os resPecdvos

arqúvado na sede da Companhia, se houver' Todos e quaisq

outÍa
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ou contÍatos celebtados nessas conüções, bem como eventuais
aditamentos, deverão ser negociados de boa fé e fumados em níveis
aceitáveis de valor de mercado e em bases comutativas;

o estabelecimento de parcerias cometciais que envolvam a fotmação de "joint
uenturl'ou qualquer outÍa fotma associativa;

designar ditetor ou procurador com podetes específicos paÍa tepÍesentâÍ
singularmente a Companhia em determinados atos;

escolher e destituir os auditotes independentes;

altetat valor do dividendo mínimo obrigatório anual neste Estatuto previsto;

deüberar a respeito da disribüção de üvidendos à conta de lucros apresentados

em balanço, bem como decidir a respeito da declatação de dividendos
intermediários à conta de lucros existentes em balanços intermediários ou no
ultimo balanço anual;

(*i) adquirit e aüenar participações em outÍas sociedades;

(*ii) 
^provaÍ 

operações de teestruturação societána da Companhia;

(*"iir) abdr, aumentar ou reduzir capital social, emitir Írovas ações, bem como quaisquer
valores mobiliários e alterar a propotçáo enúe as ações com diteito a voto e as

sem direito a voto;

(*i*) definir a política de expansão dos negócios da Companhia, diante de sua situação

financeira e petspectivas de rentabiüdade.

Artigo 16" As matérias que forem submetidas à deüberaçã.o da Assembleia Geral serão

consideradas aprovadas se contaÍem com os votos aftmadvos de Acionistas que ÍepÍesentem
2/3 (dois terços) do capital social, caso maior quorum não seja exigido por lei ou poÍ este

Estatuto.

Artigo 17" Dos trabalhos e deüberações da Assembleia Geral serâ Lavrada ata em Iivro
própdo, assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes, que ÍepÍesentem, no
mínimo, ama-ioriz necessária p^ra, 

^s 
delibetações tomadas.

Paútgtafo Pdmeiro. A ata pode ser lavruda na forma. de sumário dos fatos, inclusive
dissidências e pÍotestos.

Paútgtafo Segundo. Salvo deübençáo em contrário da Assembleia, as atas setão publicadas
com omissão das assinaturas dos acionistas. 

A
Attigo 18" A Âssembleia Geral se reúne, exúaordinariamente, sempre que os olr"f".r", a^

Companhia o exigtuem. 
ll ,ü
\
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DA DIRETORIA.

Artigo 19" A administraçáo da companhia compete à Diretoria, obsewadas as disposições

legais e âs deste Estatuto.

Artigo 20" A Diretoria delibera validamente Pelo voto da maioria absoluta dos seus

merribros, Íessalvadâs as exceções pÍevistâs neste Estâtuto Social.

Artigo 21" Â DLetoria da Comp anhia ê comPostâ de 4 (quatro) membros' seÍrdo 1 ("rn)

Diretor presidente e 3 (três) Diretotàs SuperintendleÍIt_e:, Ioqos 
residentes no País, Aciorristas ou

não, os quais setão eleitos por deliher açào & Âssembleia Geral PaÍa um mandato de 2 (dois)

anos, podendo ser re.leitos'./ou d.stitúdos a qualquer tempo por deüberaçào da Assembleia

Geral.

PaútgtaÍoPrimeito. Findo o PÍ zo de gestão, os Diretotes PeÍmâneceÍão no exetcício dos

Íesp;tivos caÍgos atê a eleiçào da nova Diretoria'

PaúrgtafoSegundo. Em suas ausências ou impedimeÍrtos temporários' os Diretores seÍão

substituídos de acordo com a sua pÍópriâ indicação. Em caso devzéància definitiva' a Assembleia

Geral será convocada imediatame rfie p^n eleiiao do substituto, o qual pefmaneceÍâ to cargo

pelo prazoÍestante do mandato do substituído'

PatâgtafoTerceiro. Cabe à Assembleia Geral frxar' ttemunetação dos membÍos da Diretoria'

Â remuneração poderá ser votada em vetba individual, paru cada membÍo' ou verba global'

Ressalvada a.tu"r"çao em contrário da Assembleia Geral, o montaÍIte global fixado deverá ser

dividido igualmente efltÍe os adminisftadores'

paútgtafoQuatto. os Diretores poderão petceber,- também, uma poÍcentagem sobre os

lucros líquidos apurados em cada exercício ,o.irl, conforme deliberação da Assembleia Geral

Otdinária, r..p"údm a determinação do arigo 752 da Lei das SAs'

PatágtafoQuinto. Os administradores seÍão investidos em seus caÍgos mediante assinatura

de termo de posse no livto própdo, o que deverâ ocoÍÍeÍ floPÍ^zo máximo de 30 (trinta) dias

contados dt dartt de sua eleição'

PatâgtafoSexto. Os membros da Diretoria ficam dispensados de prestar caução como

garantjr- de sua gestão.

l6tigo2f"ÂDiretoriatemamplâecabzlautonomia,ÍrostefmosdesteEstatutoSocial'
podendo pnicartodos os atos ,r...iário, pan rcalizar os obietivos sociais da Companhia e paru

asseguÍaÍ o seu normal funciooamento'

Artigo 23" Â Diretoda reunir-se-á sempÍe que o interesse social assim o exigir' As atas das

Reuniões da Diretoria sefão tÍânscfltâs no úrrto à. Registro de Atas de Reuniões da Dintoria'/l
paúrgtaÍoPrimeito. As reuniões da Diretoria setão convocadas pot qualquer DiÍet{Íy'eüante

notifiZação escdta com 5 (cinco) dias de antecedência' \' 
,/l
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PatâgrafoSegundo. Fica dispensada de convocação a Íeunião à qual todos os membÍos

esteiam Pfesentes.

PatágrafoTerceiro. O quorum de instalação das reuniões da Diretotia é a maioria dos

membÍos em exercício.

Anigo24" Compete à Diretoria:

(t) zelat peltobservância da Lei, deste Estatuto Social e dos acordos de Acionistas ou de

voto,ãevidameÍrte arqúvados na sede da Companhia;

(ü) coordenar â gestão oÍdiÍrária da Companhia, incluindo a implementaçáo das

dfuetrizes e o c-umprimento das delibetações tomadas em Assembleias Gerais e nas

suas PróPrias reuniões;

(iir) emitir e apÍovaÍ instruções e regulamentos internos úteis ou necessátios à boa ordem

operacional da ComPanhia;

(w) planejar, supervisionâÍ, coofdenar, dirigit e administrar todas as atividades da

ComPanhia;

(") elaborar o plano de metas da Companhia, em conformidade com a orientação geral

de seus negócios deliberada em Assembleia;

("r) deliberar sobre os oÍçâmentos anuais, os planos de investimentos e os Ílovos

pfogÍâmas de expansão da companhia e de suas conÚoladas;

(vü) indicaÍ p^tl a Assembleia Gelgil auditores independentes.

Artigo 25" Observadas as disposições contidas neste Estatuto, a Companhia será

repÃentada, efitjuízo ou fora dele-, (a) por 2 (dois) Diretores, em conjunto; (b) pot 1 (um)

Dtetor em conjunto com 1 (um) pro.*rãor; (c) por 2 (dois) procuradores; ou (d) por 1 (um)

Diretor ou 1 (gm) procurador isoladamente, quando assim avtotizado pela Âssembleia Getal nos

temos do Attigo 15"(xli) deste Estatuto Social'

PaútgtafoPrimeito. As ptocuações ad negotia outotgadas pela Companhia devetão seÍ

,.rirrídr. por 2 (dois) Dire-tor"r, e terão pr^zo de validade determinado, não superior a 1 (um)

,rro, ,"rrdà vedado o substabelecimento, sob pena de nulidade e rneftcâcia' As procurações ad

judicia outorgadas a advogados pâfa ,.pt"."tt^ção da Companhia em PÍocessos iudiciais e

administrativos deverão ,e-r 
"srinàd"r 

por 2 (dois) Diretotes, e poderão ter pta;zo de duração

indeterminado, sendo permitido o substabelecimento'

Artigo 26" Todo e qualquer tínrlo, documento ou contrâto, que importe em responsabüdade

oo Ãrigaçã o paÍa a Companhia, bem como a movimentação de suas contâs nos bancos e ouÚos

estabele-cimenios de .rédito, somente poderá ser assinado na fottna prevista no Artigo 25". Sào

expÍessamente vedados, sendo considãrados nulos e inoperantes com rclaçáo à Compf\hia, os

atás de qualquer Diretor, funcionário ou procuÍador da Companhia que a envolrfrràm em It/ J//
\ 7/10
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quâIquer obrigação relativa a negócios ou operações estÍânhos ao obieto sociâI, ou que tenham
sido praticados em desconformidade ao estabelecido no pÍesente Estatuto.

Attigo 27" São vedadas as concessões de gaÍantiâs em favoÍ de terceiros, tais como fianças,
avais, endossos ou ouúas garantias quaisquer, salvo na hipótese de concessão de garantias às

emPresâs subsidiádas, contÍoladas, coligadas ou empÍesas do mesmo grupo econômico dos
Acionistas, transações estas que deverão ser previamente apÍovadas pela Assembléia Geral.

DO CONSELHO FISCAL.

Artigo 28" A Companhia terâ um Conselho Fiscal não permanente, nos temos do artigo 161
da Lei das SAs, com funcionâmento apenas nos exercícios sociais em que for instalado, a pedido
de Acionistâ com tal direito, composto poÍ, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco)
membros, com suplentes em igual número.

Pxágtafo Pdmeito. A Assembleia Geral que instalar o Conselho Fiscal, fixarâ a remuneração
dos seus membros efetivos.

Patâgtafo Segundo. Cadapeúodo de funcionamento do Conselho Fiscal termina na primeira
Assembleia Geral Orünâna de Acionistas rcahzada após â sua instalação.

DA CESSÃO E TRÂNSFERÊNCIA DE AÇOES.

Artigo 29" A transferência de ações da Companhia operar-se-á mediante transcrição no Livro
de Registro de Transferência de Âções da Companhia.

Artigo 30" Os Âcordos de Acionistas, devidamente tegistrados na sede da Companhia, que
estabeleçam as condições de compta e venda de suas ações, o direito de preferêncíana compÍa
destas, o exetcício do direito de voto ou do poder de conúole, ou, aiÍlda, ouúas avenças, serão
sempte observados pela Companhia.

Paú,gtafo Único. Âs obrigações e responsabilidades resultantes dos Acordos de Âcionistas
setão váüdas e oponíveis a tetcefuos tão logo tais acordos tenham sido devidamente averbados
nos üvtos de registto de ações da Companhia e nos certificados de ações, se emitidos, conforme
previsto no artigo 118 da Lei das SÂs.

DO EXERCÍCIO SOCTAL, DAS DEMONSTRÂÇÕES rrNeNCErRÂS E DOS
LUCROS.

Artigo 31" O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se a 31 de dezembro de
cada ano, quando setão elaboradas as demonsttações financetas a tal período correspondeÍrtes.

ParígraÍo Primeito. A Companhia poderá
pedodos menoÍes de tempo, observadas as

üvidendos intermediários, à conta de lucros

(i) levantar balanços semestrais,
prescrições legais; (ü) aprovar a

acumulados ou reserva de lucros,

ou em
ão de

ve com
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antecipação total ou prr.of Ol'*rd.rd"""t*,Urio do exercício em curso; e (iii) aprovar o

prg"-"rto de juros sobre o capital ptóprio, fixando a data de Iiqúdação de cada parcela, se

houver.

Patâgtafo Segundo. A Companhia deverá a cada exercício social:

(r) prepatt^t demonstrações financefuas de enceÍÍamento de exetcício e, se fot o câso,

ã.-orrrtrrções consolidadas, em conformidade com a Lei das SAs, e com as Íegras

emitidas pela Comissão de Valotes Mobüádos;

(it) submeter suas demonstÍações financeiras a auditoria, PoÍ âuditoÍ ÍegistÍâdo na

Comissão de Valores Mobiliários;

(iir) divutgar suas demonstrações financefuas, acompanhadas de Ílotas exPlicativas e

paÍecer dos auditores independentes, em sua Pát$f;i^ rL^ rede mundial de

computadores, dentro de 3 (trê$ meses contados do enceramento do exercício

social;

(w) manteÍ os documentos mencionados no item acima em sua pâgÍ:r na rede mundial

de computadoÍes, poÍ um PÍaLzo de 3 (três) anos;

(") observar as disposições da Instrução do Comissão de Valotes Mobiliários n. 358, de

3 de ianeiro de 2002, no tocante a dever de sigilo e vedações à negociação;

("i) divulgar em sua pâg1rrr^ na rede munüal de computadores a ocortência de fato

relevante, conforÃe-definido pelo artigo 2" da Instruçào da Comissão de Valotes

Mobiliários n. 358, 3 de janeiro de 2002, comunicando imediatamente ao

intermediário ]íder da oferta; e

("ii) fomecer as informações solicitadas pela Comissão de Valores Mobüários'

Artigo 32" Do resultado do exetcício serão primeiramente deduzidos os preiuízos

,.*ã.rhdor, a provisão p^ra o imposto de renda, o montante necessário à constituição de reserva

legal, nos terrios do artigo 793 ü Lei das SÂs e o montante necessário ao pagamento do

diãdendo mínimo anual oÍrigatório. Â destinação do lucro líquido Íemanescente, se houver, setá

registrada nas demonsüações financeiras do exercício de confotmidade com a proposta de

dJstinaçao integtat dele que a Administraçào faú, à Assemblen Gerul Ordinária de Acionistas e

terá a destinaçãã que |}1e àer este sodalício, observadas as ptesclições legais e as disposições deste

Estatuto Social.

Artigo 33" A distdbúção de dividendos não será inferior a 25o/o (vinte e cinco por cento) do

lucrã üquido apurado, nos teÍmos do artigo 202 da' Lei das SAs'

Artigo 34" Os üvidendos serão pâgos nas datas e locais determinados na Âss'

No caso de não seÍem reclamados dentro de 3 (três) anos contados do início 
'

ptescrevetão em favor da Companhia.

ff;
Getal.
mento
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DA LIQUIDAçÃO.

Artigo3s"ACompanhiaenuarâ^;müqúd1eio-noscâsospÍevistosemlei,nostermosdo
atttgo 2OB e seguintes' da Lei das SAs, "'.r, t ipatege {e apiovafio de sua dissolução pela

Âssembleia Getal de Acionistâs, observâdas as norÀas legais e estatutárias PeÍtinentes'

Artigo 36" Compete à AssembleiaGetal qu: apÍ::ar.a üssolução e liqúdaçáo da companhia

nomeaÍ o üqúdantJ e os membÍos do Corr"lho Fiscal que funcio n 'â do'^nte o período de

liqúdação, fixando-lhes os tespecdvos honorários'

DO FORO.

Àrtigo 37" Fica eleito o foro da Cidade e Comatca de São Paulo' Estado de São Paulo com

renúncia de qualqueÍ outro, poÍ ma§ p.irrit.gi,ao que seia ou venha a set' Para diÍimiÍ toda e

qualquet dúvida ""-[úgr, ;1"1,"-.i* àeste Õonuato, ÍesPondendo 
^ P^Íte vencida na demanda

pelas custas 
" 

a".p"rrr]râ'aais e pelos hoto'áriot advocaàcios do patãno da parte vencedora'

':":: '! :"i 'i !,-
. r r ã i i . ..o.

.!r D. rã.-rr- .!, :

Mesa:

N/Ref: 00806u101-2010

í.,?^ rr,Qii , Qo,O.''"'{,
Eüsabeth Steinbruch Sóhrrarz

Secreúria
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' 
roiãm ,: devtday' i":;tãs;;iã' .i'''cr''"iv" lendas' iuroe'
:dividendo!, -"9"J*"i'JJJi'. li['r"9{i"," Jú.";"+, 

o' 
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proventos, . .benetlc1os, \ ÉLo."J """";'a"Oa recibos e .d{ndo
$;i;;;;ãá'iai- e a"^"is subvençõesr. ,:' quitações, t"ptt"ãíiãi- "i*l- ""tã*ur'éú* 

oerais' ordlnárlas e

e)straordlnátia", iZl"üo 
-à 

'ãnao^-'"ái^' 
-ássinar livros' etas

q e .'demaJ.s pape,is--ã documentos' representar Éerante a3'''

-repartições prii"i" --iã",t"r"' 
--Jãt-"ã""i"' 

municlpaisí

oaraestatai sn de-ãããno*i" *.i"Ií' t:'iãnã"g""' Delega)'ias de

'porlcla, uínlstério- 
'Jo'--ttàutrtio' ãã---iã'""o"' da i Receita

Eederar,,lrnt" co-oie-'"üi'1 co""io", "'-i"rãàiafos' 
rntidades de

Ensino, uni.,.r"ia'âit'J,'ãn'- ítresp/tertiãnica' Banco i dcj BrasiI

s.4., Banco centiãi-'ao--Ét""ir' 
-caiias Econ'ômicas 'Federal e

Estadual, So'"':)"rilãs'- iiloõite,-,^êããn""r'ias'--§e 
c-rédito'

Fin an c i amen. o " 
i n'"'" t-iíe nto' t t-11t- 

- 13: "^ :""t 
" 

o: 
" :t :h;t".::T::tâ":'."§*:";."":";i,\ê:i:É:;*,x:*i'o1ã;':?:1"'"'o"'
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