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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

1. HORA, DATA E LOCAL: Às 14 horas do dia 28 de setembro de 2012, na sede social da 
Companhia, localizada na Avenida Padre Cacique, 320, 6º andar, Porto Alegre, RS. 

 

2. PRESENÇAS: presente a maioria dos membros efetivos do Conselho de Administração, Sr. 
Fernando Ferreira Becker, Sra. Rosana de Oliveira Lindemann e Sra. Silvia Christina Mallmann 

Guariglia. 

 
3. MESA: Fernando Ferreira Becker, Presidente; Silvia Christina Mallmann Guariglia, Secretária. 

 

4. ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e votar a proposta da Diretoria para a realização da operação 

de grupamento e desdobramento simultâneos das ações ordinárias e preferenciais de emissão da 
Companhia. 

 

5. DELIBERAÇÕES: Foi deliberado, por unanimidade, de votos dos Conselheiros de Administração 
presentes: 

5.1. Aprovar e submeter à apreciação e aprovação dos acionistas a proposta de grupamento e 

desdobramento simultâneos das ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia, conforme 
abaixo detalhado: 

5.1.1  Grupamento de ações. Em virtude da grande quantidade de acionistas da Companhia 

(totalizando 78% do corpo acionário) que possuem, individualmente, menos de 100 (cem) ações de 

sua emissão, as quais representam, em conjunto, 0,51 % do capital social total da Companhia, e com o 
propósito de reduzir custos operacionais e administrativos, bem como incrementar a eficiência dos 

sistemas de registro de ações escriturais, controle de posições acionárias e divulgação de informações 

ao mercado, melhorando o atendimento aos acionistas da Companhia, o Conselho de Administração 
aprovou e submeterá à aprovação de Assembleia Geral Extraordinária a ser especialmente convocada 

para este fim o grupamento das 1.751.280 (um milhão, setecentas e cinquenta e uma mil, duzentas e 

oitenta) ações nominativas de emissão da Companhia, na proporção de 100 (cem) para 1 (uma), 

resultando, em um primeiro momento, em 17.512 (dezessete mil, quinhentas e doze) ações 
nominativas; sendo 7.660 (sete mil, seiscentas e sessenta) ações ordinárias e 9.852 (nove mil, 

oitocentas e cinquenta e duas) ações preferenciais. Aprovado o grupamento de ações pela Assembleia 

Geral Extraordinária, deverá ser concedido um prazo de 30 (trinta) dias, até o encerramento das 
negociações no horário regular no mercado de ações (i.e.,excluindo-se as negociações no after market 

do último dia do prazo), aos acionistas da Companhia, contados da publicação do Fato Relevante, para 

que, querendo, possam ajustar suas posições em múltiplos de 100 (cem) ações, mediante a negociação 
de ações ordinárias e preferenciais na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e 

Futuros (“BM&FBOVESPA”). As frações de ações resultantes do grupamento deverão ser vendidas 

em leilão a ser realizado na BM&FBOVESPA. 

 
5.1.2 Desdobramento de ações. Considerando que, em decorrência do grupamento sugerido, o preço 

unitário de cotação das ações da Companhia seria elevado proporcionalmente em 100 (cem) vezes, 

reduzindo a atratividade da aquisição dessas ações para o mercado e afetando, consequentemente, a 
liquidez das ações negociadas, o Conselho de Administração aprovou, e submeterá à aprovação de 

Assembleia Geral Extraordinária, a realização simultânea ao grupamento de uma operação para 

promover o desdobramento das ações ordinárias e preferenciais, na proporção de 1 (uma) para 100 
(cem), de forma que as então 7.660 (sete mil seiscentas e sessenta) ações ordinárias e 9.852 (nove mil, 



oitocentas e cinquenta e duas) ações preferenciais sejam desdobradas, respectivamente, em 766.000 

(setecentas e sessenta e seis mil) ações ordinárias e 985.200 (novecentas e oitenta e cinco mil e 

duzentas) ações preferenciais. 
 

Se aprovada a presente proposta pela Assembleia Geral Extraordinária, o Art. 5º do Estatuto Social 

será modificado visando a sua adequação ao número de ações em que se dividirá o capital social após 

o grupamento e desdobramento simultâneos. 
 

5.2. Determinar ao Diretor de Relações com Investidores que, em atendimento às disposições CVM 

358, de 03.01.2002, divulgue Fato Relevante quanto à deliberação constante no item 5.1 precedente. 
 

5.3. Convocar a Assembleia Geral Extraordinária para o dia 16 de outubro de 2012, às 14 horas, na 

sede social da Companhia, com a seguinte ordem do dia: (a) aprovar a proposta de grupamento e 

simultâneo desdobramento das ações ordinárias e preferenciais representativas do capital social da 
Companhia; (b) aprovar a reforma do Estatuto Social da Companhia, para alterar a redação do Art. 5º 

do Estatuto Social, em decorrência da alteração da quantidade de ações que compõem o capital social 

pelo grupamento e desdobramento de ações; e (c) aprovar a consolidação do Estatuto Social da 
Companhia, em decorrência da alteração ora aprovada. 

 

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou a 
presente ata que, foi lida e aprovada. 

 

7. ASSINATURAS: 

    Presidente: Fernando Ferreira Becker 
    Secretária: Silvia Christina Mallmann Guariglia 

    Conselheiros: Fernando Ferreira Becker, Silvia Christina Mallmann Guariglia, Rosana de Oliveira 

Lindemann. 
 

Certificamos que o presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. 

 
 

 

Fernando Ferreira Becker 

Presidente 
 

 

 
Silvia Christina Mallmann Guariglia 

Secretária 

 

 


