MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 08.684.547/0001-65
NIRE 31.300.026.485
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017
1.

DATA, HORÁRIO E LOCAL:

Aos 30 de novembro de 2017, às 12:00 horas, na sede social de

Magnesita Refratários S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais,
na Praça Louis Ensch, nº 240, Cidade Industrial, CEP 32210-050.
2.

CONVOCAÇÃO:

Realizada em conformidade com as disposições do artigo 124 da Lei nº

6.404/76 (“Lei das S.A.”), mediante convocação aos acionistas, por meio de Edital de Convocação,
publicado nas edições dos dias 31 de outubro de 2017 e 01 e 02 de novembro de 2017 do jornal Hoje em
Dia (MG), nas páginas 11, 10 e 12, respectivamente, e nas edições dos dias 31 de outubro de 2017 e 01
e 07 de novembro de 2017 do Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, nas páginas 02, 02 e 01,
respectivamente.
3.

PRESENÇA:

Presentes acionistas representantes de 68,88% do capital social da

Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. Consta também que,
dentre os presentes, estão acionistas representantes de 42,23% do total de Ações em Circulação,
conforme definido no Regulamento do Novo Mercado da B3, vigente até 31 de dezembro de 2017
(“Regulamento do Novo Mercado”).
4.

MESA:

Assumiu a Presidência o Sr. Daniel Domiciano Pereira da Silva, conforme

Parágrafo Único do Artigo 9º Caput e seu Parágrafo Único do Estatuto Social da Companhia, que
convidou a Sra. Lívia Mariz Junqueira, para secretariá-la.
5.

ORDEM

DO

DIA: (i) Apreciar a lista tríplice aprovada pelo Conselho de Administração e deliberar

sobre a escolha de uma das três empresas especializadas para elaboração de laudo de avaliação do
valor econômico das ações ordinárias de emissão da Companhia, no âmbito de oferta pública de
aquisição da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia em circulação no mercado,
visando ao cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia e à saída do Novo Mercado,
nos termos dos artigos 4º, §4º, da Lei 6.404/76, da Instrução da CVM n° 361, de 5 de março de 2002 e do
Regulamento do Novo Mercado; (ii) Eleger membros e respectivos suplentes do Conselho de
Administração; (iii) Aprovar a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir o
atual número de ações que compõem o capital social, nos termos aprovados pelo Conselho de
Administração em reunião realizada em 11.10.2017, bem como a consolidação do Estatuto Social da
Companhia;
6.

DOCUMENTOS ANALISADOS NA ASSEMBLEIA, AUTENTICADOS E ARQUIVADOS NA SEDE DA COMPANHIA: (i)

Proposta da Administração; e (ii) Edital de Convocação.
7.

DELIBERAÇÕES: Foram tomadas as seguintes deliberações:

7.1.

Preliminarmente, aprovar, por unanimidade, a lavratura da ata desta assembleia em forma de

sumário dos fatos ocorridos, conforme dispõe o art. 130, parágrafo 1º da Lei das S.A. e autorizar a sua
publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do parágrafo 2º do referido artigo.
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Também, aprovar, por unanimidade, foi dispensada a leitura das matérias constantes da ordem do dia da
presente Assembleia.
7.2.

Aprovar, por maioria de votos das Ações em Circulação, a escolha, dentre os avaliadores

indicados, da BR Partners Assessoria Financeira Ltda, como a empresa especializada responsável pela
elaboração do laudo de avaliação das ações da Companhia, nos termos do Regulamento do Novo
Mercado, da Lei nº 6.404/1976, e da Instrução CVM nº 361/2002 (“Laudo de Avaliação”), no âmbito da
oferta pública de aquisição da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia em circulação
no mercado, visando ao cancelamento de registro de companhia aberta da Companhia e à saída do Novo
Mercado, a ser eventualmente lançada pelo acionista controlador da Companhia e unificada com a oferta
pública obrigatória de aquisição de até a totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia em
razão da alienação do controle da Companhia. Em conformidade com o disposto no Regulamento do
Novo Mercado, somente participaram da votação desta matéria os titulares de Ações em Circulação,
conforme definido no Regulamento do Novo Mercado. Houve 6.002.479 votos a favor da indicação da BR
Partners Assessoria Financeira Ltda. e 3.447.631 votos a favor da indicação da Greenhill & Co do Brasil
Assessoria Ltda.
7.3.

Aprovar, considerando a ausência de pedido de voto múltiplo e a ausência de pedido de

exercício do direito de voto em separado previsto no artigo 141, §§ 1º, 4° e 5º, da Lei das S.A., por
maioria de votos, com 34.163.352 votos a favor, 268.300 votos contra e 38.700 abstenções, a eleição dos
seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral
Ordinária da Companhia que deliberar sobre as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de
2018, conforme Proposta da Administração publicada em 30 de outubro de 2017:
a.

STEFAN BORGAS, alemão, casado, administrador, portador do passaporte alemão nº
C4JTCMZ87, domiciliado na Áustria, na Wienerbergstrasse 9, 1100, Vienna, para o cargo
de Vice-Presidente do Conselho de Administração; e GERD SCHUBERT, alemão, casado,
administrador de empresas, portador do passaporte alemão nº CG6PMRC1J, domiciliado
na Áustria, na Wienerbergstrasse 9, 1100, Vienna, como seu suplente ao cargo de VicePresidente do Conselho de Administração;

b.

ROBERT RANFTLER, austríaco, divorciado, advogado, portador do passaporte austríaco nº
P3315715, domiciliado na Áustria, na Wienerbergstrasse 9, 1100, Vienna, para o cargo de
membro efetivo do Conselho de Administração; e LÍVIA MARIZ JUNQUEIRA, brasileira,
casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 28.507.702-8, SSP-SP,
inscrita no CPF/MF sob o nº 307.056.988-90, com endereço comercial na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 387 – 5º andar, Vila
Nova Conceição, CEP 04543-121, como sua suplente ao cargo de membro do Conselho
de Administração;

c.

EDUARDO GUARDIANO LEME GOTILLA, brasileiro, casado, economista, portador da carteira
de identidade nº 10.191.051-1, emitida pela SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº
016.697.767-51, residente e domiciliado em Londres, Reino Unido, em 22A St James
Square SW1Y 4JH, para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; e
ALEXANDER SCHILLINGER, austríaco, casado, administrador de empresas, portador do
passaporte austríaco nº U1536714, residente e domiciliado na Áustria, na A-1100 Vienna,
Wienerbergstrasse 9, como seu suplente ao cargo de membro do Conselho de
Administração; e
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d.

GILMAR FAVA CARRARA, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de
identidade nº MG1577298, emitida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº
236.560.936-87, com endereço comercial na Cidade de Contagem, Estado de Minas
Gerais, na Praça Louis Ensch, nº 240, Cidade Industrial, CEP 32210-050, para o cargo de
membro efetivo do Conselho de Administração; e GUSTAVO PECORARI, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 32.209.286-3,
emitido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 303.459.698-71, Rua Dr. Eduardo de
Souza Aranha, 387 – 5º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-121, como seu suplente
ao cargo de membro do Conselho de Administração.

A Companhia consignou que os membros do Conselho de Administração ora eleitos preenchem as
condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei das S.A. e na Instrução CVM
367/02, tendo tais membros do Conselho de Administração, consultados anteriormente, confirmado que
não estão incursos em qualquer delito que os impeça de exercer as atividades do cargo para o qual foram
designados, que não ocupam cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no
mercado da Companhia e que não possuem interesses conflitantes com a mesma.
Os membros do Conselho de Administração ora eleitos serão investidos em seus respectivos cargos
mediante assinatura, dentro do prazo legal, dos respectivos Termos de Posse lavrados em livro próprio,
Declarações para os fins da Instrução CVM 367/02 e Termos de Anuência de Administradores previstos
no Regulamento do Novo Mercado. Os membros do Conselho de Administração deverão subscrever,
ainda: (a) Termo de Adesão à Política de Divulgação de Informações Relevantes e Preservação de Sigilo
e à Política de Negociação com Valores Mobiliários de Emissão Própria, adotadas pela Companhia; e (b)
Formulário Individual - Negociação de Administradores e Pessoas Ligadas, nos termos da Instrução CVM
358/02.
Em função da eleição acima, fica consignada a composição atual do Conselho de Administração da
Companhia, todos com mandato até a próxima Assembleia Geral da Companhia que deliberar sobre as
contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018:
a.

OCTAVIO CORTES PEREIRA LOPES, brasileiro, em união estável, empresário, portador da

carteira de identidade nº 18.165.539-1, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº
149.224.538-06, residente e domiciliado em Londres, Reino Unido, em St James Square SW1Y
4JH, no cargo de Presidente do Conselho de Administração, e RUBENS MÁRIO MARQUES

DE

FREITAS, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade RG n° M-8.574.211
emitida pela SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob nº 026.718.456-50 residente e domiciliado na
Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3900, 7º
andar, CEP 04538-132, como seu suplente ao cargo de Presidente do Conselho de
Administração;
b.

STEFAN BORGAS, alemão, casado, administrados, portador do passaporte alemão nº

C4JTCMZ87, domiciliado na Áustria, na Wienerbergstrasse 9, 1100, Vienna, no cargo de VicePresidente do Conselho de Administração; e GERD SCHUBERT, alemão, casado, administrador de
empresas, portador do passaporte alemão nº CG6PMRC1J, domiciliado na Áustria, na
Wienerbergstrasse 9, 1100, Vienna, como seu suplente ao cargo de Vice-Presidente do
Conselho de Administração;
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c.

THIAGO EMANUEL RODRIGUES, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de

identidade nº 6.079.232, emitida pelo SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob nº 730.653.826-87,
residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, nº 3900, 7º andar, CEP 04538-132, no cargo de membro efetivo do Conselho de
Administração; e JOÃO HENRIQUE BRAGA JUNQUEIRA, brasileiro, casado, empresário, portador da
cédula de identidade nº M-8526.881, emitida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº
041.249.236-94, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3900, 7º andar, CEP 04538-132, como seu suplente ao cargo
de membro do Conselho de Administração;
d.

ROBERT RANFTLER, austríaco, divorciado, advogado, portador do passaporte austríaco nº

P3315715, domiciliado na Áustria, na Wienerbergstrasse 9, 1100, Vienna, para o cargo de
membro efetivo do Conselho de Administração; e LÍVIA MARIZ JUNQUEIRA, brasileira, casada,
advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 28.507.702-8, SSP-SP, inscrita no CPF/MF
sob o nº 307.056.988-90, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, à Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 387 – 5º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543121, como sua suplente ao cargo de membro do Conselho de Administração;
e.

EDUARDO GUARDIANO LEME GOTILLA, brasileiro, casado, economista, portador da carteira

de identidade nº 10.191.051-1, emitida pela SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 016.697.76751, residente e domiciliado em Londres, Reino Unido, em 22A St James Square SW1Y 4JH; para
o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; e ALEXANDER SCHILLINGER, austríaco,
casado, administrador de empresas, portador do passaporte austríaco nº U 1536714, residente e
domiciliado na Áustria, na A-1100 Vienna, Wienerbergstrasse 9, como seu suplente ao cargo de
membro do Conselho de Administração;
f.

GILMAR FAVA CARRARA, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de

identidade nº M1577298, emitida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 236.560.936-87,
com endereço comercial na Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, na Praça Louis
Ensch, nº 240, Cidade Industrial, CEP 32210-050; para o cargo de membro efetivo do Conselho
de Administração; e GUSTAVO PECORARI, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador
da cédula de identidade RG nº 32.209.286-3, emitido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº
303.459.698-71, Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 387 – 5º andar, Vila Nova Conceição, CEP
04543-121, como seu suplente ao cargo de membro do Conselho de Administração;
g.

LUIZ ALVES PAES

DE

BARROS, brasileiro, casado, economista, portador da célula de

identidade RG n° 3472461, SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n° 272.014.578-53, com endereço
comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida Brigadeiro Faria Lima, n°
1982, 6° andar, Jardim Paulistano, CEP 01451-001, no cargo de membro efetivo do Conselho de
Administração; e WILLIAM CORDEIRO, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da célula de
identidade RG n° 47.834.597-5, SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n° 092.197.196-65, residente
e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Iaiá, n° 112, ap.14, Itaim
Bibi, CEP 04542-060, como seu suplente ao cargo de membro do Conselho de Administração;
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h.

BERNARDO GUIMARÃES RODARTE, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador

da cédula de identidade nº M-6.863.542, emitida pelo SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob o nº
030.562.756-28, residente na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Av. Paulo
Camilo Pena, nº 126, CEP 30320-380, no cargo de membro do Conselho de Administração; e
LUIZ GUSTAVO

DE

MIRANDA LAGE, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da

célula de identidade RG n° M-745.705, emitida pela SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob n°
295.831.526-68, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à
Rua Flórida, nº 289, apto. 501, CEP 30310-710 como seu suplente ao cargo de membro do
Conselho de Administração; e

i.

RONALDO DE CARVALHO CASELLI, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador

da cédula de identidade RG nº 23.861.603-4, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº
251.194.798-63, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, Av. Cidade Jardim,
803 – 7º andar, CEP 01455-070, no cargo de membro do Conselho de Administração; e ANDRÉ
MACHADO MASTROBUONO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da célula de identidade RG n°
5.445.336-7, SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n° 062.844.928-39, residente e domiciliado na
Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Av. Paulista, 2.064, 7º andar, Bela Vista, CEP
01310-200, como seu suplente ao cargo de membro do Conselho de Administração.
Além disso, ficou também consignado o fato de os membros do Conselho de Administração: (i) Bernardo
Guimarães Rodarte (e seu suplente Luiz Gustavo de Miranda Lage); (ii) Luiz Alves Paes de Barros (e seu
suplente Willian Cordeiro); e (iii) Ronaldo de Carvalho Caselli (e seu suplente André Machado
Mastrobuono)

preencherem

os

requisitos

previstos

no

Regulamento

do

Novo

Mercado

da

BM&FBOVESPA – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, sendo considerados conselheiros
independentes.
7.4.

Em função do cancelamento de ações em tesouraria de emissão da Companhia, conforme

Reunião do Conselho de Administração da Companhia de 11 de outubro de 2017, aprovar, por
unanimidade, a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o atual
número de ações que compõem o capital social da Companhia. Desta forma, o caput do artigo 5º passará
a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º - O capital social da Companhia é de R$1.576.215.042,03 (um bilhão, quinhentos
e setenta e seis milhões, duzentos e quinze mil e quarenta e dois reais e três centavos),
totalmente subscrito e integralizado, dividido em 50.040.481 (cinquenta milhões, quarenta
mil, quatrocentas e oitenta e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”
Diante do disposto acima, a versão consolidada do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar na
forma do Anexo I à presente ata.
Encerramento, Lavratura, Aprovação: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida,
aprovada e assinada por todos os acionistas presentes, registrando-se que não houve qualquer
declaração de voto, dissidência ou protesto por escrito apresentado pelos acionistas, referente às
matérias da ordem do dia da presente Assembleia. Mesa: Daniel Domiciano Pereira da Silva – Presidente;
e Livia Mariz Junqueira – Secretária. Acionistas: Dutch Brasil Holding B.V. (p.p. Paulo Zaccharias Neto);
1199 Health Care Employees Pension Fund; Advanced Series Trust - Ast Goldman Sachs Multi-Asset
Portfo; Ajo Emerging Markets Small-Cap Fund, Ltd; American Cancer Society, Inc; Axa Im Global
Emerging Markets Small Cap Fund, Llc; Board Of Pensions Of The Evangelical Lutheran Church In Amer;
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California Public Employees Retirement System; Centurylink, Inc. Defined Contribution Plan Master Trust;
City Of New York Group Trust; College Retirement Equities Fund; Colorado Public Employees Ret.
Association; Dgia Emerging Markets Equity Fund L.P.; Emerging Mark Small Capitalizat Equity Index NonLenda Fd B; Emerging Markets Small Capit Equity Index Non-Lendable Fund; Emerging Markets Small
Capitalization Equity Index Fund; Fidelity Global Intrinsic Value Investment Trust; Fidelity Invest Trust:
Fidelity Series Inter Small Cap Fund; Fidelity Rutland Square Trust Ii: Strategic A E M Fund; Gmam
Investment Funds Trust; Ishares Iii Public Limited Company; Ishares Msci Brazil Small Cap Etf; Ishares
Msci Emerging Markets Small Cap Etf; Kaiser Permanente Group Trust; Lockheed Martin Corp Master
Retirement Trust; Missouri Local Government Employees Retirement System; Municipal Employees Retir.
System Of Michigan; National Railroad Retirement Investment Trust; Norges Bank; Ntgi-Qm Common Dac
World Ex-Us Investable Mif - Lending; Opseu Pension Plan Trust Fund; Oregon Public Employees
Retirement System; Public Employees Re Assoc Of New Mexico; Public Employees Retirement System Of
Ohio; Public Employes Ret System Of Mississippi; Segall Bryant & Hamill Collective Investment Trust;
Spdr S&P Emerging Markets Etf; St St Msci Emerging Mkt Small Ci Non Lending Common Trt Fund; Spdr
S&P Emerging Markets Small Cap Etf; State Of Wisconsin Invt. Board Master Trust; State St B And T C
Inv F F T E Retir Plans; State Street Bk & Tr Co Inv Fd F Tax Exempt Ret Plans - Msci Em Mkts Small
Cap Index Sec Lending Fd; State Street E M S Cap A S L Qib C Trust Fund; State Street Global Advisors
Luxembourg S- S S E M S C E F; Stichting Depositary Apg Emerging Markets Equity Pool; Teacher
Retirement System Of Texas; The Bank Of New York Mellon Emp Ben Collective Invest Fd Pla; The Board
Of. A.C.E.R.S. Los Angeles, California; The Monetary Authority Of Singapore; The Pension Reserves
Investment Manag.Board; The Regents Of The University Of California; Tiff Multi-Asset Fund; Unisuper;
Utah State Retirement Systems; Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund; Vanguard Ftse All-World
Ex-Us Small-Cap Index Fund Asovieif; Vanguard Global Eq Fund,A S.O.V.Horizon Funds; Vanguard Total
International Stock Index Fd, A Se Van S F; Vanguard Total Wsi Fd, A Sov International Equity Index Fds;
Voya Multi-Manager International Small Cap Fund; Virginia Retirement System; West Virginia Investment
Management Board; Wisdomtree Emerging Markets High Dividend Fund; Wisdomtree Emerging Markets
Smallcap Dividend Fund; Xerox Corporation Retirement & Savings Plan; (p.p. Ricardo José Martins
Gimenez); Faro Capital Fia Ie; Faro Capital Lsr Fim Investimento No Exterior; Uv Sequoia Ii Fia Ie; Uv
Araucaria Fia; Uv Cambui Fim Ie; Uv Ipe Ii Fia Ie; Uv Baoba Ii Fia Ie; (p.p. Luiz Guilherme Gandolfo
Gomes); Sergio Valadares Portella; Claudio Ewerton Ferreira Rodarte; Sita Sociedade Ccvm S/A; Clube
De Investimento Horizonte; Clube De Investimento Sita Um; Clube De Investimentos Sigma; Claude Euler
Minvielle; Clube De Investimentos Sao Pedro; Clube De Investimento Sitadois; Jose Martins Horta Valerio
Da Silva; Clube De Investimento Mam; Eupar Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado Inv;
Ana Lucia Ferreira Rodarte; Paula Guimaraes Rodarte; (p.p. Antonio Gumercindo de Andrade); Spx
Falcon Master Fia; Spx Raptor Master Fi Ext Mm Cp; Spx Nimitz Master Fim; Spx Brazil Llc; Spx Patriot
Master Fia; Spx Apache Master Fia; Canadian Eagle Portfolio LLC; (p.p. Paulo Zaccharias Neto); Cshg
1882 Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Invest (p.p. Paulo Zaccharias Neto).

Declaro que esta ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.
Contagem/MG, 30 de novembro de 2017
Lívia Mariz Junqueira
Secretária
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ANEXO I À
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 2017, ÀS 12:00 HORAS
ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO
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MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 08.684.547/0001-65
NIRE 31.300.026.485
ESTATUTO SOCIAL
CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO
Art. 1º - A MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima, que se rege por
este estatuto social e disposições legais que lhe forem aplicáveis.
§1º - Com a admissão da Companhia no segmento especial de listagem denominado Novo Mercado, da
BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”), sujeitam-se a
Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal às disposições do
Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA (“Regulamento do Novo Mercado”).
§2º - As disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão sobre as disposições estatutárias,
nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários das ofertas públicas previstas neste estatuto.
Art. 2º - A Companhia tem sede e foro na cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, na Praça Louis
Ensch, 240, Cidade Industrial, podendo, conforme disposto neste estatuto, abrir, manter e fechar filiais,
escritórios, depósitos ou agências de representação em qualquer parte do território nacional ou no
exterior.
Art. 3º - A Companhia tem por objeto social:
a) realização de pesquisa, lavra, beneficiamento, aproveitamento industrial e comercial de minérios,
especialmente magnesita e associados, para fins de fabricação de materiais refratários;
b) fabricação, reaproveitamento, reciclagem e comercialização de materiais refratários, isolantes, produtos
eletrofundidos e cerâmicos;
c) exploração, fabricação e comercialização dos derivados e associados de magnesita, inclusive
magnesita calcinada na forma e/ou nomenclatura de óxido de magnésio destinada à utilização
agropecuária como insumo, fertilizante, corretivo de solo ou como produto para nutrição animal, entre
outras aplicações a segmentos industriais diversos;
d) promoção e exploração da indústria e do comércio de minérios, bem como dos metais respectivos;
e) a construção e a exploração de estradas de ferro e de rodagem, terminais marítimos, empreender a
construção de usinas para aproveitamento de energia elétrica e realizar serviços de arborização,
florestamento e reflorestamento;
f) a prestação de serviços nos diversos setores e atividades de engenharia em geral, inclusive nos
relativos à aplicação e utilização de materiais refratários, montagem de conjuntos industriais,
administração e execução de serviços e obras de construção civil, fabricação de estruturas metálicas,
fabricação, reparação e manutenção de equipamentos mecânicos e outros produtos correlatos, além de
setores contábeis e administrativos;
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g) a realização de operações de exportação e importação; e
h) a representação comercial pertinente às suas atividades, bem como a participação em outras
sociedades.
Art. 4º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado.
CAPÍTULO II
CAPITAL SOCIAL E AÇÕES
Art. 5º - O capital social da Companhia é de R$1.576.215.042,03 (um bilhão, quinhentos e setenta e seis
milhões, duzentos e quinze mil e quarenta e dois reais e três centavos), totalmente subscrito e
integralizado, dividido em 50.040.481 (cinquenta milhões, quarenta mil, quatrocentas e oitenta e uma)
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
§1º - O capital social da Companhia será representado exclusivamente por ações ordinárias nominativas.
§2º - Cada ação ordinária dará o direito a um voto nas assembleias gerais da Companhia.
§3º - As ações de emissão da Companhia são escriturais e serão mantidas em conta de depósito, em
nome dos seus titulares, em instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”), sem emissão de certificados.
§4º - A instituição depositária contratada pela Companhia poderá cobrar dos acionistas o custo do serviço
de transferência e averbação da propriedade das ações escriturais, assim como os custos dos serviços
relativos às ações custodiadas, observado os limites máximos fixados pela CVM.
§5º - É vedada a criação ou emissão de ações preferenciais ou de partes beneficiárias.
§6º - As ações serão indivisíveis em relação à Companhia.
§7º - Quando a ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo
representante do condomínio.
Art. 6º - A Companhia está autorizada a aumentar seu capital social, através da emissão de ações
ordinárias, bônus de subscrição ou debêntures conversíveis em ações ordinárias, em até R$
4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais), além do valor do capital social constante no artigo 5º acima,
independentemente de reforma estatutária, mediante deliberação do Conselho de Administração, que
fixará as condições da emissão, inclusive preço, forma e prazo de integralização.
§1º - O Conselho de Administração poderá deliberar a emissão, sem direito de preferência para os
antigos acionistas, ou com redução do prazo para o exercício do direito de preferência de que trata o § 4º
do art. 171 da Lei nº 6.404/76, de ações ordinárias, debêntures conversíveis em ações ordinárias, ou
bônus de subscrição, cuja colocação seja feita mediante:
a) venda em bolsa de valores ou subscrição pública; ou
b) permuta por ações, em oferta pública de aquisição de controle, nos termos dos arts. 257 e 263 da Lei
nº 6.404/76.
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§2º - O Conselho de Administração poderá outorgar, de acordo com plano aprovado pela assembleia
geral e dentro do limite de capital autorizado, opção de compra ou subscrição de ações a seus
administradores ou empregados, assim como a pessoas naturais que prestem serviços à Companhia ou
aos administradores e empregados de outras sociedades que sejam controladas, direta ou indiretamente,
pela Companhia, sem direito de preferência para os acionistas.
CAPÍTULO III
ASSEMBLEIA GERAL
Art. 7º - A assembleia geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 (quatro) meses seguintes ao término do
exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigirem o pronunciamento dos
acionistas, nos casos previstos em lei e neste estatuto social.
§1º - As assembleias gerais serão convocadas com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência, em
primeira convocação, ou 8 (oito) dias, em segunda convocação.
§2º - Além das demais hipóteses previstas em lei e neste estatuto social, a assembleia geral será
convocada pelo Conselho de Administração.
§3º - As deliberações da assembleia geral, observadas as disposições deste estatuto social e ressalvadas
as exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos
em branco.
Art. 8º - Para tomar parte na assembleia geral, o acionista deverá depositar na Companhia, com a
antecedência prevista no respectivo edital de convocação:
a) comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade
ou em custódia, na forma do art. 126 da Lei nº 6.404/76; e
b) instrumento de mandato, devidamente regularizado na forma da lei e deste estatuto social, na hipótese
de representação do acionista.
§1º - O acionista, seu representante legal ou procurador, deverá comparecer à assembleia geral munido
de documentos que comprovem sua identidade e seus poderes.
§2º - O acionista poderá ser representado na assembleia geral por procurador constituído há menos de 1
(um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira, cabendo
ao administrador de fundos de investimento representar os condôminos.
Art. 9º - A assembleia geral será instalada e presidida pelo presidente do Conselho de Administração e,
em sua falta ou impedimento, pelo vice-presidente, e na falta ou impedimento deste último, por outro
acionista escolhido dentre os presentes.
Parágrafo único. O presidente da assembleia geral escolherá um dos presentes para servir de secretário.
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CAPÍTULO IV
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA
Seção I
Disposições Gerais
Art. 10 – A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria.
§1º - A assembleia geral determinará a remuneração dos administradores da Companhia, a qual será
fixada em bases globais, cabendo ao Conselho de Administração estabelecer a remuneração individual
de cada membro da administração.
§2º - Os administradores da Companhia terão os deveres e responsabilidades estabelecidos neste
estatuto social, na legislação societária vigente e no Regulamento do Novo Mercado.
§3º - Os administradores responderão perante a Companhia e terceiros pelos atos que praticarem no
exercício de suas funções, nos termos da lei, deste estatuto social e do Regulamento do Novo Mercado.
§4º - A Companhia, nos casos em que não tomar o polo ativo da ação, assegurará aos administradores e
membros do Conselho Fiscal, por meio de terceiros contratados, a sua defesa em processos judiciais e
administrativos contra eles propostos por terceiros, durante ou após os respectivos mandatos, até o final
do prazo prescricional aplicável, por atos praticados no exercício de suas funções.
§5º - O administrador ou membro do Conselho Fiscal condenado em decisão transitada em julgado, com
base em violação de lei ou do estatuto ou culpa ou dolo no exercício de suas funções, deverá ressarcir a
Companhia das perdas e danos porventura sofridos, inclusive pelos custos e despesas incorridos nos
termos do §4º acima.
§6º - A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração, contratar seguro para a
cobertura de responsabilidade decorrente do exercício de cargos ou funções pelos administradores,
membros do Conselho Fiscal, empregados ou mandatários da Companhia e suas controladas.
Art. 11 - A administração da Companhia deverá zelar pela observância da legislação aplicável, deste
estatuto social e de acordos de acionistas arquivados na sede da Companhia, bem como do Plano de
Negócios e Orçamento Anual da Companhia.
Seção II
Conselho de Administração
Art. 12 - O Conselho de Administração será composto por 9 (nove) membros e igual número de suplentes,
acionistas ou não, eleitos pela assembleia geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, com um mandato
unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição.
§1º - No mínimo 20% (vinte por cento) dos membros do Conselho de Administração serão Conselheiros
Independentes, conforme definição do Regulamento do Novo Mercado, e expressamente declarados
como tais na ata da assembleia geral que os eleger, sendo também considerados como independentes os
conselheiros eleitos mediante faculdade prevista pelo artigo 141, §§ 4º e 5º da Lei 6.404/76.
§2º - Quando, em decorrência da observância do percentual referido no §1º acima, resultar número
fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento nos termos do Regulamento do Novo
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Mercado.
§3º - Não poderá ser eleito para o Conselho de Administração, salvo dispensa da assembleia geral,
aquele que:
a) for empregado ou ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia;
ou
b) tiver ou representar interesse conflitante com a Companhia.
§4º - Os membros e suplentes do Conselho de Administração tomarão posse mediante a assinatura de
termo de posse, lavrado em livro próprio, estando a respectiva posse condicionada à prévia subscrição do
Termo de Anuência dos Administradores previsto no Regulamento do Novo Mercado e do Termo de
Adesão à Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante adotada pela Companhia, nos termos da
Instrução CVM n.º 358, de 22 de janeiro de 2002, bem como ao atendimento dos requisitos legais
aplicáveis.
§5º - Os membros e suplentes do Conselho de Administração permanecerão no exercício de seus cargos
até a eleição e posse de seus sucessores.
§6º - No caso de ausência ou impedimento temporário de qualquer membro do Conselho de
Administração, este será substituído pelo seu respectivo suplente.
§7º - Em caso de renúncia ou vacância de membro ou suplente do Conselho de Administração, o
Conselho de Administração poderá nomear substituto, que servirá até a primeira assembleia geral
subsequente.
§8º - Qualquer membro suplente do Conselho de Administração deverá ter o direito (i) de ser notificado
sobre quaisquer reuniões ou outros atos societários relevantes, no mesmo momento em que os membros
efetivos do Conselho de Administração o forem; (ii) de comparecer e participar em toda e qualquer
Reunião do Conselho de Administração (e em todos os respectivos comitês), independentemente de o
respectivo membro efetivo estar presente na reunião; (iii) de ter acesso às mesmas informações que os
demais membros do Conselho de Administração; e (iv) a quaisquer outros direitos que os membros do
Conselho de Administração da Companhia tiverem ou possam vir a ter (exceto o direito de voto se o
membro efetivo do Conselho de Administração comparecer à respectiva reunião).
Art. 13 - O Conselho de Administração poderá, para seu assessoramento, determinar a formação de
comitês técnicos ou consultivos, com objetivos e funções definidos e que poderão ser integrados por
membros do Conselho de Administração ou terceiros indicados pelo Conselho de Administração.
Parágrafo Único. Caberá ao Conselho de Administração estabelecer as normas aplicáveis aos comitês,
inclusive quanto à sua composição, funcionamento e, no caso de terceiros indicados pelo Conselho de
Administração, sua eventual remuneração.
Art. 14 - A assembleia geral nomeará o presidente e o vice-presidente do Conselho de Administração.
§1º - No caso de ausência ou impedimento temporário, o presidente do Conselho de Administração será
substituído pelo vice-presidente e, no caso de impedimento deste, por outro conselheiro, escolhido pelos
demais conselheiros.
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§2º - Os cargos de presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente ou principal
executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa.
Art. 15 - Além das demais matérias previstas em lei e no presente estatuto social, compete ao Conselho
de Administração deliberar sobre as seguintes matérias:
a) estabelecer os objetivos, a política e a orientação geral dos negócios;
b) eleger e destituir os diretores, fixar suas remunerações dentro do montante global fixado pela
assembleia geral, bem como estabelecer-lhes atribuições e responsabilidades específicas, observado o
disposto neste estatuto social;
c) fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, livros e papéis, solicitar informações
sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;
d) fixar os critérios gerais de remuneração e as políticas de benefícios dos administradores e dos
funcionários de escalão superior;
e) convocar a assembleia geral;
f) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria;
g) autorizar a emissão de novas ações ordinárias e bônus de subscrição, até o limite do capital
autorizado, bem como deliberar sobre a aquisição de ações de sua emissão, seja para cancelamento ou
permanência em tesouraria, e sua venda ou colocação no mercado, observadas as normas da CVM e
demais legislação aplicável;
h) declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes
no último balanço anual ou semestral, ou em outro balanço intermediário, bem como determinar o
pagamento de juros sobre capital próprio;
i) aprovar o Plano de Negócios e Orçamento Anual, qualquer revisão, alteração ou atualização do mesmo,
bem como todos e quaisquer investimentos de capital ou despesas operacionais cujo valor exceder em
10% (dez por centro) os montantes previamente aprovados no Plano de Negócios e Orçamento Anual
para o respectivo exercício social;
j) aprovar a assunção de dívida ou a contratação ou concessão de empréstimos ou financiamentos
(inclusive por meio de contratos de abertura de crédito, mútuos, arrendamento mercantil, compror e
vendor e desconto ou cessão de recebíveis ou créditos) cujo valor seja igual ou superior a R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais), por operação;
k) aprovar a celebração, alteração ou rescisão de qualquer contrato, por si ou por suas controladas, cujo
valor seja igual ou superior a R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais);
l) deliberar sobre a emissão, resgate antecipado e todas as demais condições de (i) debêntures, não
conversíveis em ações, nos termos do §1º do art. 59 da Lei 6.404/76; (ii) debêntures conversíveis em
ações ordinárias, até o limite do capital autorizado, nos termos do §2º do art. 59 da Lei 6.404/76; e (iii)
commercial papers, bônus e demais títulos destinados à distribuição pública ou privada, primária ou
secundária;
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m) aprovar a realização de operações e negócios de qualquer natureza, por si ou por suas controladas,
com os acionistas ou qualquer sociedade que, direta ou indiretamente, controle, seja controlada ou esteja
sob controle comum de acionistas (“Afiliada”), bem como qualquer operação ou negócio de qualquer
natureza com qualquer administrador da Companhia ou seus respectivos cônjuges, parentes até segundo
grau ou Afiliadas;
n) aprovar qualquer licenciamento, aquisição, alienação ou oneração de qualquer marca, patente, direito
autoral, segredo de negócio, know-how ou outra propriedade intelectual, por si ou por suas controladas;
o) aprovar o ingresso, por si ou por suas controladas, em qualquer joint venture ou associação, incluindo a
constituição de sociedades com terceiros;
p) aprovar a criação e extinção de controladas e a aquisição, alienação ou oneração, por si ou por suas
controladas, de quaisquer participações, diretas ou indiretas, em quaisquer sociedades ou em consórcios;
q) aprovar a aquisição ou alienação, por si ou por suas controladas, de qualquer outro bem ou direito em
valor igual ou superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), exceto se especificamente previsto
no Plano de Negócios e Orçamento Anual aprovado;
r) aprovar a constituição de qualquer ônus sobre qualquer bem ou ativo, bem como a concessão de
qualquer garantia, real ou pessoal, inclusive aval, por si ou por suas controladas, em valor igual ou
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), exceto em relação à emissão debêntures,
conforme disposto na alínea “l” acima;
s) aprovar a propositura de qualquer ação judicial (exceto ações tributárias) ou a celebração de acordo
judicial ou transação para prevenir ou encerrar litígio, por si ou por suas controladas, envolvendo valor
igual ou superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais);
t) aprovar a propositura de qualquer ação tributária ou a celebração de acordo judicial ou transação para
prevenir ou encerrar litígio tributário, por si ou por suas controladas, envolvendo valor igual ou superior a
R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais);
u) definir e instruir o voto nas assembleias gerais, assembleias ou reuniões de sócio ou reuniões de
órgãos de administração de qualquer controlada ou outra sociedade ou consórcio no qual a Companhia
detenha, direta ou indiretamente, qualquer participação, quando as matérias objeto do conclave sejam (i)
aquelas previstas neste artigo 15, observados os limites aqui previstos; ou (ii) aquelas matérias listadas
no art. 122, incisos III a IX da Lei 6.404/76;
v) aprovar planos de participação nos lucros, inclusive qualquer plano de participação nos lucros exigido
por lei;
w) selecionar e destituir os auditores independentes;
x) aprovar a implementação, alteração ou extinção de políticas contábeis, políticas de divulgação de
informações e negociação de valores mobiliários, exceto conforme exigido por lei;
y) aprovar o regimento interno do Conselho de Administração e de qualquer comitê, conselho ou
comissão estatutária, se houver;
z) deliberar sobre qualquer matéria submetida à apreciação do Conselho de Administração pela Diretoria;
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aa) manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública de aquisição de ações
que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, por meio de parecer prévio fundamentado,
divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação do edital da oferta pública de aquisição de ações, que
deverá abordar, no mínimo (i) a conveniência e oportunidade da oferta pública de aquisição de ações
quanto ao interesse do conjunto dos acionistas e em relação à liquidez dos valores mobiliários de sua
titularidade; (ii) as repercussões da oferta pública de aquisição de ações sobre os interesses da
Companhia; (iii) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; e (iv) outros
pontos que o Conselho de Administração considerar pertinentes, bem como as informações exigidas
pelas regras aplicáveis estabelecidas pela CVM;
bb) aprovar a concessão de doações e subvenções, em valor igual ou superior a R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais) por exercício social; e
cc) definir lista tríplice de empresas especializadas em avaliação econômica de empresas para a
elaboração de laudo de avaliação das ações de emissão da Companhia, nos casos de oferta pública de
ações para cancelamento de registro de companhia aberta ou para saída do Novo Mercado.
Art. 16 - O Conselho de Administração reunir-se-á sempre que necessário e, ao menos, trimestralmente.
§1º - As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas pelo seu presidente ou pelo seu vicepresidente ou, ainda, por 2 (dois) conselheiros em conjunto, por meio de notificação escrita, com aviso de
recebimento, endereçada ao local previamente indicado pelos conselheiros, com antecedência mínima de
5 (cinco) dias, indicando a pauta, data, local e horário da reunião.
§2º - Em caráter de comprovada urgência, as reuniões do Conselho de Administração poderão ser
convocadas pelo presidente ou pelo vice-presidente do Conselho de Administração sem a observância do
prazo previsto no §1º acima, desde que sejam inequivocamente cientificados todos os membros do
Conselho de Administração com, pelo menos, 2 (dois) dias úteis de antecedência.
§3º - Independentemente do cumprimento das formalidades relativas à convocação, considerar-se-á
regular a reunião a que comparecerem todos os membros do Conselho de Administração, por si ou na
forma dos §§ 5º, 6º ou 8º abaixo.
§4º - As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas com a presença da maioria de seus
membros, observado o disposto nos §§ 5º, 6º ou 8º abaixo.
§5º - Em suas ausências ou impedimentos temporários, os conselheiros poderão se fazer representar na
reunião por seu suplente ou por outro membro do Conselho de Administração, designado por meio de
autorização específica e da qual conste a instrução de voto do conselheiro ausente ou impedido, valendo
tal representação para fins de verificação de quórum de instalação e de deliberação.
§6º - Os conselheiros poderão enviar antecipadamente o seu voto, que valerá para fins de verificação de
quórum de instalação e de deliberação, desde que enviado à Companhia, em atenção ao presidente da
respectiva reunião do Conselho de Administração, por escrito, até o início da reunião.
§7º - As reuniões do Conselho de Administração poderão ser realizadas na sede da Companhia ou em
qualquer outra dependência.
§8º - Os conselheiros poderão se reunir por meio de teleconferência ou videoconferência, admitida a

CLASSIFICAÇÃO DO DOCUMENTO: PÚBLICO

15

gravação destas, devendo os conselheiros que participarem remotamente da reunião confirmar o seu
voto, na data da reunião, por meio de carta ou fac-símile ou correio eletrônico digitalmente certificado,
enviado para a Companhia, em atenção ao presidente da respectiva reunião do Conselho de
Administração.
§9º - As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo presidente do Conselho de
Administração e, na sua ausência ou impedimento, por conselheiro por ele indicado na forma do §5º
acima ou, na falta de tal indicação, por conselheiro escolhido pelos conselheiros presentes à reunião,
cabendo ao presidente da reunião indicar o secretário.
§10º - Observado o que dispuser acordo de acionistas arquivado na sede na Companhia, as deliberações
do Conselho de Administração serão aprovadas pelo voto favorável de, pelo menos, a maioria de seus
membros.
§11º - Ao término de toda reunião, deverá ser lavrada ata, a qual deverá ser assinada por todos os
conselheiros fisicamente presentes à reunião e, posteriormente, transcrita no livro de registro de atas do
Conselho de Administração, devendo os votos proferidos por conselheiros que tenham se manifestado na
forma dos §§ 5º, 6º ou 8º acima constar da ata e cópia da respectiva carta, facsímile ou correio eletrônico
contendo o seu voto, conforme o caso, ser juntada ao livro logo após a transcrição da ata.
§12º - O Conselho de Administração poderá convidar outros participantes para as suas reuniões, desde
que para prestarem esclarecimentos necessários aos conselheiros, devendo permanecer na reunião pelo
tempo necessário a tais esclarecimentos, após o que deverão retirar-se, sendo-lhes de qualquer forma
vedado o direito de voto.
Seção III
Diretoria
Art. 17 - A Diretoria será composta por um mínimo de 2 (dois) e um máximo de 15 (quinze) diretores,
sendo um o Diretor Presidente, um Diretor Financeiro e os demais diretores sem designação específica e
devendo um dos diretores ser eleito ou cumular o cargo de Diretor de Relações com Investidores,
devendo tal circunstância constar da respectiva ata do Conselho de Administração que deliberar sobre a
eleição dos membros da Diretoria.
§1º - Todos os diretores deverão ser residentes no Brasil, acionistas ou não, eleitos pelo Conselho de
Administração, com mandato de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos.
§2º - Os diretores serão investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura de termo de posse
lavrado no livro de atas das reuniões da diretoria, estando a respectiva posse condicionada à prévia
subscrição do Termo de Anuência dos Administradores previsto no Regulamento do Novo Mercado e do
Termo de Adesão à Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante adotada pela Companhia, nos
termos da Instrução CVM n.º 358, de 22 de janeiro de 2002, bem como ao atendimento dos requisitos
legais aplicáveis.
§3º - Os diretores permanecerão no exercício de seus cargos até a eleição e posse de seus sucessores.
§4º - Em caso de renúncia ou vacância de qualquer cargo de diretor, será convocada reunião do
Conselho de Administração, no prazo de até 5 (cinco) dias contados da verificação da renúncia ou
vacância, para eleição do substituto, que deverá completar o restante do mandato.
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Art. 18 - Os diretores terão todos os poderes para gerir e administrar a Companhia, observado o disposto
neste estatuto social e nas deliberações do Conselho de Administração, competindolhes:
a) a representação ativa e passiva da Companhia, em juízo ou fora dele, observado o disposto no art. 22;
b) o cumprimento das atribuições previstas neste estatuto social e aquelas estabelecidas pelo Conselho
de Administração; e
c) a execução do Plano de Negócios e Orçamento Anual aprovado;
Art. 19 - Compete:
I - Ao Diretor Presidente:
a) convocar e presidir as reuniões de Diretoria;
b) coordenar, orientar, acompanhar e supervisionar os demais membros da Diretoria;
c) elaborar, em conjunto com o Diretor Financeiro, se houver, o Plano de Negócios e Orçamento Anual,
para revisão e aprovação do Conselho de Administração;
d) fixar atribuições aos demais diretores não previstas neste estatuto social ou em resoluções do
Conselho de Administração, conforme a alínea “b” do art. 15;
e) definir, juntamente com o Diretor Financeiro, se houver, observado o Plano de Negócios e Orçamento
Anual aprovado, a estrutura de capital mais apropriada à Companhia, incluindo a seleção de instrumentos
de dívida de curto e longo prazo e proposta de emissão de valores mobiliários;
f) submeter ao Conselho de Administração todos os assuntos que requeiram exame e aprovação do
Conselho de Administração;
g) se não tiver sido eleito o Diretor Financeiro e na falta de deliberação diversa do Conselho de
Administração, cumular as funções do Diretor Financeiro ou atribuí-las, no todo ou em parte, aos demais
diretores; e
h) exercer outras atribuições que lhe sejam cometidas pelo Conselho de Administração.
II – Ao Diretor Financeiro:
a) elaborar, juntamente com o Diretor Presidente, o Plano de Negócios e Orçamento Anual, para revisão e
aprovação do Conselho de Administração;
b) coordenar e controlar o Plano de Negócios e Orçamento Anual; c) administrar e controlar as reservas
financeiras;
d) responder pela contabilidade e controladoria e pela contratação de auditores externos, observado o
disposto no inciso IX do art. 142 da Lei n.º 6.404/76 e nas alíneas “x” e “y” do art. 15;
e) preparar balancetes e demonstrativos de lucros e perdas, bem como o relatório anual e as
demonstrações financeiras, anuais ou semestrais, os quais serão submetidos à Diretoria;
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f) definir, juntamente com o Diretor Presidente, observado o Plano de Negócios e Orçamento Anual
aprovado, a estrutura de capital mais apropriada à Companhia, incluindo a seleção de instrumentos de
dívida de curto e longo prazo e a proposta de emissão de valores mobiliários;
g) substituir o Diretor Presidente em suas ausências; e
h) exercer outras atribuições que lhe sejam cometidas pelo Conselho de Administração.
III - Ao diretor que exercer ou cumular o cargo de Diretor de Relação com Investidores, representar a
Companhia perante a CVM, acionistas, investidores, bolsas de valores, Banco Central do Brasil e demais
órgãos relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de capitais.
IV - Aos demais diretores, exercer as atribuições que lhes sejam cometidas pelo Conselho de
Administração ou, conforme a alínea “d” do inciso I do art. 19, pelo Diretor Presidente.
Art. 20 – As seguintes matérias serão de competência da Diretoria, como colegiado:
a) submeter, anualmente, à apreciação do Conselho de Administração, o relatório da administração e as
contas da Diretoria, acompanhados do relatório dos auditores independentes, bem como a proposta de
destinação dos lucros apurados no exercício anterior;
b) definir as diretrizes básicas de provimento e administração de pessoal da Companhia;
c) elaborar o plano de organização da Companhia e emitir as normas correspondentes;
d) aprovar o plano de cargos e salários da Companhia e seu regulamento, observado o disposto na alínea
“d” do art. 15;
e) aprovar a contratação da instituição depositária prestadora dos serviços de ações escriturais;
f) propor ao Conselho de Administração a criação, fixação da remuneração e a extinção de novo cargo ou
função na Diretoria da Companhia;
g) aprovar a abertura ou encerramento de filiais, escritórios, depósitos ou agências de representação no
Brasil (não sendo necessária a referida autorização no que se refere à abertura de filiais, escritórios,
depósitos ou agências de representação no exterior); e
h) decidir sobre os assuntos que não sejam de competência da assembleia geral ou do Conselho de
Administração.
Art. 21 - A Diretoria reunir-se-á sempre que assim exigirem os negócios sociais.
§1º - As reuniões da Diretoria serão convocadas por qualquer diretor, com antecedência mínima de 48
(quarenta e oito) horas.
§2º - Independentemente do cumprimento das formalidades relativas à convocação, considerar-se-á
regular a reunião a que comparecerem todos os diretores.
§3º - As reuniões da Diretoria serão instaladas com a presença da maioria dos seus membros.
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§4º - Os diretores poderão se reunir por meio de teleconferência ou videoconferência, admitida a
gravação destas, devendo os diretores que participarem remotamente da reunião confirmar o seu voto, na
data da reunião, por meio de carta ou fac-símile ou correio eletrônico digitalmente certificado, enviado em
atenção ao Diretor Presidente.
§5º - As deliberações da Diretoria, reunida como órgão colegiado, serão tomadas por maioria de votos
dos presentes à reunião, inclusive na forma do §4º.
§6º - Ao término de toda reunião, deverá ser lavrada ata, a qual deverá ser assinada por todos os
diretores fisicamente presentes à reunião e, posteriormente, transcrita no livro de registro de atas da
diretoria, devendo os votos proferidos por diretores que tenham se manifestado na forma do §4º constar
da ata e cópia da respectiva carta, fac-símile ou correio eletrônico contendo o seu voto, conforme o caso,
ser juntada ao livro logo após a transcrição da ata.
Art. 22 - A Companhia será representada e somente se obrigará da seguinte forma:
a) por 2 (dois) diretores, agindo em conjunto;
b) por 1 (um) diretor agindo em conjunto com 1 (um) procurador;
c) por 2 (dois) procuradores agindo em conjunto; ou
d) por 1 (um) diretor ou por 1 (um) procurador, contanto que:
(i)

perante órgãos, repartições e entidades públicas, federais, estaduais ou municipais;

(ii)

em assembleias gerais ou reuniões de sócios de sociedades nas quais a Companhia participe,
para manifestar o voto da Companhia, sempre observada a competência do Conselho de
Administração, conforme o disposto na alínea “u” do art. 15, quando for o caso;

(iii)

perante entidades de classe, sindicatos e Justiça do Trabalho, para a admissão, suspensão ou
demissão de empregados e para acordos trabalhistas, bem como para atuação como prepostos
ou para a nomeação destes;

(iv)

para representação da Companhia em processos judiciais, administrativos e arbitrais, ou para a
prestação de depoimento pessoal, preposto ou testemunha;

(v)

em endossos de cheques ou títulos de crédito para a Companhia e na emissão de duplicatas ou
cobranças; e

(vi)

a assinatura de correspondências de rotina, que não impliquem responsabilidade para a
Companhia.

Art. 23 - As procurações outorgadas pela Companhia serão assinadas por 2 (dois) diretores, e (i)
especificarão os poderes outorgados; (ii) terão prazo de duração de, no máximo, 1 (um) ano; e (iii)
vedarão o substabelecimento, ressalvadas as procurações para representação da Companhia em
processos judiciais, administrativos ou arbitrais, que poderão ser outorgadas sem as restrições contidas
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nos itens (ii) e (iii) deste artigo.
CAPÍTULO V
CONSELHO FISCAL
Art. 24 - A Companhia terá um Conselho Fiscal, composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros e igual número
de suplentes, acionistas ou não, residentes no País, que funcionará em caráter permanente.
§1º - O Conselho Fiscal terá as atribuições e poderes previstos na lei.
§2º - Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos pela assembleia geral, a qual fixará a remuneração
dos seus membros, observadas as disposições legais aplicáveis.
§3º - Os membros do Conselho Fiscal serão investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura de
termo de posse lavrado no livro de atas das reuniões do Conselho Fiscal, estando a posse dos referidos
membros condicionada à prévia subscrição do Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal
previsto no Regulamento do Novo Mercado, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis.
§4º - Os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes exercerão seus cargos até a primeira assembleia
geral ordinária que se realizar após a sua eleição, podendo ser reeleitos.
§5º - No caso de ausência ou impedimento temporário de qualquer membro do Conselho Fiscal, este será
substituído pelo seu respectivo suplente.
§6º - Em caso de renúncia ou vacância de membro ou suplente do Conselho Fiscal, seu substituto será
eleito na primeira assembleia geral subsequente.
§7º - Os conselheiros fiscais poderão se reunir por meio de teleconferência ou videoconferência, admitida
a gravação destas, devendo os membros do Conselho Fiscal que participarem remotamente da reunião
confirmar o seu voto ou parecer, na data da reunião, por meio de carta ou fac-símile ou correio eletrônico
digitalmente certificado, enviado em atenção aos demais membros do Conselho Fiscal presentes à
reunião.
§8º - Ao término de toda reunião, deverá ser lavrada ata, a qual deverá ser assinada por todos os
conselheiros fiscais fisicamente presentes à reunião e, posteriormente, transcrita no livro de registro de
atas do Conselho Fiscal, devendo os votos proferidos por conselheiros que tenham se manifestado na
forma do §7º acima constar da ata e cópia da respectiva carta, fac-símile ou correio eletrônico contendo o
seu voto ou parecer, conforme o caso, ser juntada ao livro logo após a transcrição da ata.
CAPÍTULO VI
EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO E RESULTADOS
Art. 25 - O exercício social terá a duração de 1 (um) ano, e terminará no último dia do mês de dezembro
de cada ano.
Art. 26 - Ao final de cada exercício social serão elaborados, com base na escrituração mercantil da
Companhia, as demonstrações financeiras, consubstanciadas no balanço patrimonial, demonstração dos
lucros ou prejuízos acumulados, demonstração do resultado do exercício, demonstração dos fluxos de
caixa e demonstração do valor adicionado, simultaneamente em moeda corrente nacional.
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§1º - A Companhia poderá levantar balanços semestrais ou referentes a períodos menores e, mediante
deliberação do Conselho de Administração, distribuir dividendos intermediários com base nos resultados
apurados ou à conta de lucros acumulados ou de reserva de lucros.
§2º - A Companhia poderá, mediante deliberação do Conselho de Administração, creditar ou pagar aos
acionistas juros sobre o capital próprio, podendo as importâncias pagas ou creditadas a este título ser
imputadas ao valor do dividendo obrigatório.
Art. 27 – O resultado do exercício, após os ajustes e deduções previstos em lei, incluindo a dedução de
prejuízos acumulados, se houver, bem como a provisão para o imposto sobre a renda e contribuição
social sobre o lucro, terá a seguinte destinação, sucessiva e nesta ordem:
a) 5% (cinco por cento) para a reserva legal, até atingir 20% (vinte por cento) do capital social
integralizado;
b) uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser destinada à formação de reservas
para contingências, conforme o art. 195 da Lei nº 6.404/76;
c) 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, será distribuído, como dividendo obrigatório, a todos
acionistas, observadas as demais disposições deste estatuto social e a legislação aplicável; e d) a parcela
remanescente, se houver, será destinada à constituição da “Reserva para Efetivação de Novos
Investimentos”, observado o disposto no art. 194 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 100% (cem por cento)
do capital social, observado que o saldo desta reserva, somado aos saldos das demais reservas de
lucros, excetuadas as reservas de lucros a realizar e reservas para contingências, não poderá ultrapassar
100% (cem por cento) do valor do capital social e, uma vez atingido esse limite, a assembleia geral
poderá deliberar sobre a aplicação do excesso no aumento do capital social ou na distribuição de
dividendos; sem prejuízo da retenção do excesso com base em orçamento de capital previamente
aprovado, nos termos do art. 196 da Lei n.º 6.404/76. A “Reserva para Efetivação de Novos
Investimentos” terá por finalidade preservar a integridade do patrimônio social, reforçar o capital social e
de giro da Companhia, e permitir a realização de novos investimentos e programas de recompra de ações
de emissão da Companhia.
Parágrafo Único. A assembleia geral poderá atribuir aos administradores da Companhia uma participação
nos lucros, conforme o §1º do art. 152 da Lei nº 6.404/76.
Art. 28 - Os dividendos e juros sobre capital próprio que não forem reclamados no prazo de 3 (três) anos
contados da data em que tenham sido colocados à disposição do acionista reverterão em favor da
Companhia.
CAPÍTULO VII
ALIENAÇÃO DO PODER DE CONTROLE, CANCELAMENTO DO
REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA E SAÍDA DO NOVO MERCADO
Art. 29 - A Alienação do Controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio
de operações sucessivas, deverá ser contratada sob condição, suspensiva ou resolutiva, de que o
Adquirente se obrigue a efetivar, observadas as condições e os prazos previstos na legislação vigente e
no Regulamento do Novo Mercado, oferta pública de aquisição das ações dos demais acionistas, de
forma a lhes assegurar tratamento igualitário ao do Acionista Controlador Alienante.
Parágrafo Único. Para fins do disposto neste estatuto social, entende-se por:
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a) “Acionista Controlador” o acionista, ou grupo de pessoas (i) vinculadas por contratos ou acordos de
voto de qualquer natureza, seja diretamente ou por meio de sociedades controladas, controladoras ou sob
controle comum; ou (ii) entre os quais haja relação de controle; ou (iii) sob controle comum (“Grupo de
Acionistas”), que exerça o Poder de Controle da Companhia.
b) “Acionista Controlador Alienante” o Acionista Controlador quando este promove a Alienação do
Controle da Companhia.
c) “Ações de Controle” o bloco de ações que assegura, de forma direta ou indireta, ao(s) seu(s) titular(es),
o exercício individual e/ou compartilhado do Poder de Controle da Companhia.
d) “Ações em Circulação” todas as ações emitidas pela Companhia, excetuadas as ações detidas pelo
Acionista Controlador, por pessoas a ele vinculadas, por administradores da Companhia e aquelas em
tesouraria.
e) “Alienação do Controle” a transferência à terceiro, a título oneroso, das Ações de Controle.
f) “Adquirente” aquele para quem o Acionista Controlador Alienante transfere as Ações de Controle em
uma Alienação de Controle da Companhia.
g) “Contrato de Participação no Novo Mercado” o contrato celebrado entre, de um lado, a
BM&FBOVESPA e, de outro, a Companhia e o Acionista Controlador, contendo disposições relativas à
listagem da Companhia no Novo Mercado.
h) “Poder de Controle” o poder efetivamente utilizado de dirigir as atividades sociais e orientar o
funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito, independente
da participação acionária detida. Há presunção relativa de titularidade do controle em relação à pessoa ou
ao Grupo de Acionistas que seja titular de ações que lhe tenham assegurado a maioria absoluta dos votos
dos acionistas presentes nas 3 (três) últimas assembleias gerais da Companhia, ainda que não seja titular
das ações que lhe assegurem a maioria absoluta do capital votante.
i) “Regulamento de Sanções” o Regulamento de Aplicação de Sanções Pecuniárias do Novo Mercado,
inclusive suas posteriores modificações, que disciplina a aplicação de sanções nos casos de
descumprimento total ou parcial das obrigações decorrentes do Regulamento do Novo Mercado.
j) “Valor Econômico” o valor da Companhia e de suas ações que vier a ser determinado por empresa
especializada, mediante a utilização de metodologia reconhecida ou com base em outro critério que
venha a ser definido pela CVM.
Art. 30 - A oferta pública referida no art. 29 também deverá ser efetivada:
a) quando houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos
relativos a valores mobiliários conversíveis em ações que venha a resultar na Alienação do Controle da
Companhia; ou
b) em caso de alienação de controle de sociedade que detenha o Poder de Controle da Companhia,
sendo que, neste caso, o Acionista Controlador Alienante ficará obrigado a declarar à BM&FBOVESPA o
valor atribuído à Companhia nessa alienação e a anexar documentação que comprove esse valor.
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Art. 31 - Aquele que adquirir o Poder de Controle, em razão de contrato particular de compra e venda de
ações celebrado com o Acionista Controlador, envolvendo qualquer quantidade de ações, estará obrigado
a:
a) efetivar a oferta pública referida no art. 29 deste estatuto social;
b) pagar, nos termos a seguir indicados, quantia equivalente à diferença entre o preço da oferta pública e
o valor pago por ação eventualmente adquirida em bolsa nos 6 (seis) meses anteriores à data da
aquisição do Poder de Controle, devidamente atualizado até a data do pagamento. Referida quantia
deverá ser distribuída entre todas as pessoas que venderam ações da Companhia nos pregões em que o
Adquirente realizou as aquisições, proporcionalmente ao saldo líquido vendedor diário de cada uma,
cabendo à BM&FBOVESPA operacionalizar a distribuição nos termos de seus regulamentos; e
c) tomar as medidas cabíveis para recompor o percentual mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do
total das Ações em Circulação, dentro dos 6 (seis) meses subsequentes à aquisição do Controle.
Art. 32 - Enquanto estiver em vigor o Contrato de Participação no Novo Mercado, a Companhia não
registrará:
a) qualquer transferência de ações para o Adquirente ou para aquele(s) que vier(em) a deter o Poder de
Controle, enquanto este(s) não subscrever(em) o Termo de Anuência dos Controladores previsto no
Regulamento do Novo Mercado; ou
b) qualquer acordo de acionistas que disponha sobre o exercício do Poder de Controle sem que os seus
signatários tenham subscrito o Termo de Anuência dos Controladores previsto no Regulamento do Novo
Mercado.
Art. 33 - O Acionista Controlador ou a Companhia deverá efetivar oferta pública de aquisição de ações
pertencentes aos demais acionistas na hipótese de cancelamento do registro de companhia aberta da
Companhia.
Art. 34 – Quando for informada ao mercado a decisão de se proceder ao cancelamento do registro de
companhia aberta, o ofertante deverá divulgar o valor máximo por ação ou lote de mil ações pelo qual
formulará a oferta pública.
§1º - A oferta pública ficará condicionada a que o valor apurado no laudo de avaliação não seja superior
ao valor divulgado pelo ofertante.
§2º - Se o Valor Econômico das ações for superior ao valor informado pelo ofertante, a decisão de se
proceder ao cancelamento do registro de companhia aberta ficará automaticamente revogada, exceto se
o ofertante concordar expressamente em formular a oferta pública pelo Valor Econômico apurado,
hipótese em que o ofertante deverá divulgar ao mercado a decisão que tiver adotado.
§3º - O procedimento para o cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia atenderá as
demais exigências estabelecidas nas normas aplicáveis às companhias abertas e aos preceitos
constantes do Regulamento do Novo Mercado.
Art. 35 - Caso seja deliberada a saída da Companhia do Novo Mercado para que os valores mobiliários
por ela emitidos passem a ter registro para negociação fora do Novo Mercado, ou em virtude de operação
de reorganização societária, na qual a sociedade resultante dessa reorganização não tenha seus valores
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mobiliários admitidos à negociação no Novo Mercado no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da
data da assembleia geral que aprovou a referida operação, o Acionista Controlador deverá efetivar oferta
pública de aquisição das ações pertencentes aos demais acionistas da Companhia, no mínimo, pelo
respectivo Valor Econômico, a ser apurado em laudo de avaliação elaborado nos termos do artigo 38
abaixo, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis.
Parágrafo Único. A notícia da efetivação da oferta pública prevista no caput deverá ser comunicada à
BM&FBOVESPA e divulgada ao mercado imediatamente após a realização da assembleia geral que
houver aprovado a saída da Companhia do Novo Mercado ou a referida reorganização.
Art. 36 - Na hipótese de não haver Acionista Controlador, caso seja deliberada a saída da Companhia do
Novo Mercado para que os valores mobiliários por ela emitidos passem a ter registro para negociação
fora do Novo Mercado, ou em virtude de operação de reorganização societária, na qual a sociedade
resultante dessa reorganização não tenha seus valores mobiliários admitidos à negociação no Novo
Mercado no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da assembleia geral que aprovou a
referida operação, a saída estará condicionada à realização de oferta pública de aquisição de ações nas
mesmas condições previstas no artigo 35 acima.
§1º - A referida assembleia geral deverá definir o(s) responsável(is) pela realização da oferta pública de
aquisição de ações, o(s) qual(is), presente(s) na assembleia, deverá(ão) assumir expressamente a
obrigação de realizar a oferta.
§2º - Na ausência de definição dos responsáveis pela realização da oferta pública de aquisição de ações,
no caso de operação de reorganização societária, na qual a companhia resultante dessa reorganização
não tenha seus valores mobiliários admitidos à negociação no Novo Mercado, caberá aos acionistas que
votaram favoravelmente à reorganização societária realizar a referida oferta.
Art. 37 - A Alienação de Controle da Companhia que ocorrer nos 12 (doze) meses subsequentes à sua
saída do Novo Mercado obrigará o Acionista Controlador Alienante, conjunta e solidariamente com o
Adquirente, a oferecer aos demais acionistas a aquisição de suas ações pelo preço e nas condições
obtidas pelo Acionista Controlador Alienante na alienação de suas próprias ações, devidamente
atualizado até a data do pagamento, de acordo com a variação do IPCA/IBGE, na forma da legislação em
vigor.
§1º - Se o preço obtido pelo Acionista Controlador Alienante na alienação a que se refere o caput deste
artigo for superior ao valor da oferta pública realizada de acordo com o artigo 35 acima, devidamente
atualizado de acordo com a variação do IPCA/IBGE, na forma da legislação em vigor, o Acionista
Controlador Alienante conjunta e solidariamente com o Adquirente, ficarão obrigados a pagar a diferença
de valor apurado aos aceitantes da respectiva oferta pública, nas mesmas condições previstas no caput
deste artigo.
§2º - A Companhia e o Acionista Controlador ficam obrigados a tomar as providências necessárias para
que a instituição financeira depositária das ações averbe nos registros por ela mantidos, em relação às
ações de propriedade do Acionista Controlador, ônus que obrigue o Adquirente daquelas ações a
estender aos demais acionistas da Companhia o preço e as condições de pagamento idênticos aos que
forem pagos ao Acionista Controlador Alienante, em caso de alienação, na forma prevista no caput e no
§1º deste artigo.
Art. 38 - O preço a ser ofertado nas ofertas públicas de que tratam os artigos 33, 35, 36 e 39 deste
estatuto social deverá corresponder, no mínimo, ao Valor Econômico das ações a serem adquiridas,
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apurado em laudo de avaliação, conforme o disposto nos parágrafos 1º, 2º e 3º deste artigo, respeitadas
as normas legais e regulamentares aplicáveis.
§1º - O laudo de avaliação deverá ser elaborado por instituição ou empresa especializada, com
experiência comprovada e independência quanto ao poder de decisão da Companhia, seus
administradores e/ou seu Acionista Controlador, devendo o laudo satisfazer os requisitos do §1º do art. 8º
da Lei nº 6.404/76 e conter a responsabilidade prevista no §6º do mesmo artigo.
§2º - A escolha da instituição ou empresa especializada responsável pela determinação do Valor
Econômico da Companhia é de competência privativa da assembleia geral, a partir da apresentação, pelo
Conselho de Administração, de lista tríplice, devendo a respectiva deliberação, não sendo computados os
votos em branco, ser tomada pela maioria dos votos dos acionistas representantes das Ações em
Circulação presentes na assembleia geral, que, se instalada em primeira convocação, deverá contar com
a presença de acionistas que representem, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de Ações em
Circulação, ou, se instalada em segunda convocação, poderá contar com a presença de qualquer número
de acionistas representantes das Ações em Circulação, observado, em qualquer caso, o disposto no art.
125 da Lei nº 6.404/76.
§3º - Os custos de elaboração do laudo de avaliação deverão ser assumidos integralmente pelo ofertante.
Art. 39 – A saída da Companhia do Novo Mercado em razão de descumprimento de obrigações
constantes do Regulamento do Novo Mercado está condicionada à efetivação de oferta pública de
aquisição de ações, no mínimo, pelo Valor Econômico das ações, a ser apurado em laudo de avaliação
de que trata o artigo 38 deste estatuto, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis.
§1º - O Acionista Controlador deverá efetivar a oferta pública de aquisição de ações prevista no caput
deste artigo.
§2º - Na hipótese de não haver Acionista Controlador e a saída do Novo Mercado referida no caput deste
artigo decorrer de deliberação de assembleia geral, os acionistas que tenham votado a favor da
deliberação que implicou o respectivo descumprimento deverão efetivar a oferta pública de aquisição de
ações prevista no caput.
§3º - Na hipótese de não haver Acionista Controlador e a saída do Novo Mercado referida no caput deste
artigo ocorrer em razão de ato ou fato da administração, os administradores da Companhia deverão
convocar assembleia geral de acionistas, cuja ordem do dia será a deliberação sobre como sanar o
descumprimento das obrigações constantes do Regulamento do Novo Mercado ou, se for o caso,
deliberar pela saída da Companhia do Novo Mercado.
§4º - Caso a assembleia geral mencionada no §3º acima, delibere pela saída da Companhia do Novo
Mercado, a referida assembleia geral deverá definir o(s) responsável(is) pela realização da oferta pública
de aquisição de ações prevista no caput deste artigo, o(s) qual(is), presente(s) na assembleia, deverá(ao)
assumir expressamente a obrigação de realizar a oferta.
CAPÍTULO VIII
DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E EXTINÇÃO
Art. 40 - A Companhia entrará em dissolução ou liquidação nos casos previstos em lei, ou em virtude de
deliberação da assembleia geral, e se extinguirá pelo encerramento da liquidação.
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CAPÍTULO IX
ACORDOS DE ACIONISTAS
Art. 41 - A Companhia observará fielmente os acordos de acionistas arquivados em sua sede, sendo
nulos e ineficazes em relação à Companhia, aos acionistas e terceiros quaisquer deliberações da
assembleia geral, do Conselho de Administração ou da Diretoria que contrariarem o disposto em tais
acordos de acionistas.
§1º - O presidente da assembleia geral e o presidente do Conselho de Administração não computarão
qualquer voto proferido com infração a acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia.
§2º - Não serão registradas nos registros mantidos pela instituição financeira depositária das ações,
sendo nula e ineficaz em relação à Companhia, aos acionistas e terceiros, a alienação ou oneração de
quaisquer ações em violação a acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia.
CAPÍTULO X
ARBITRAGEM
Art. 42 – A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal obrigam-se a
resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado da BM&FBOVESPA e de
acordo com o Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado, toda e qualquer disputa
ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade,
eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei nº 6.404/76, neste
estatuto social, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e
pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral,
além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, do Regulamento de Arbitragem da Câmara
de Arbitragem do Mercado, do Regulamento de Sanções e do Contrato de Participação no Novo Mercado.
CAPÍTULO XI
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 43 – As ações de emissão da Companhia vinculadas ao art. 9º da Lei nº 8.167/91 terão nos livros e
registros da Companhia, em especial nos registros mantidos pela instituição financeira depositária das
ações, as respectivas averbações necessárias. Parágrafo Único. As anotações a que estão sujeitas as
ações referidas neste artigo estender-se-ão às ações novas delas derivadas em decorrência de aumentos
de capital realizados mediante incorporação de reservas e lucros.
Art. 44 – Os casos omissos neste estatuto social serão resolvidos pela assembleia geral e regulados de
acordo com o que preceitua a Lei nº 6.404/76 e o Regulamento do Novo Mercado.
***
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