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Companhia Aberta 

 

ATA SUMÁRIA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

1. HORA, DATA E LOCAL: Às 09h30min horas do dia 15 de 

agosto de 2012, na sede social, na Av. Padre Cacique, 320, 

Porto Alegre, RS. 

 
2. PRESENÇAS: A totalidade dos membros efetivos do 

Conselho de Administração Srs. Fernando Ferreira Becker, 

Juan Enrique Rassmuss, James Sinclair, Rosana de Oliveira 

Lindemann, Silvia Christina Mallmann Guariglia e os 

suplentes Srs. Rogério Pohlmann Livi e Cesar Vicente 

Trindade. 

 

3. MESA: Sr. Fernando Ferreira Becker, Presidente; Sra. 

Silvia Christina Mallmann Guariglia, Secretária. 

 

4. ORDEM DO DIA: 
(1) Deliberar sobre a aquisição de ações preferenciais 

nominativas de sua própria emissão, para manutenção em 

tesouraria e posterior alienação ou cancelamento, sem redução do 

capital social, com o objetivo de dar maior liquidez às ações; 

2) Autorizar os Diretores a adotarem quaisquer providências 

necessárias à implementação dessas deliberações. 

 

5.DELIBERAÇÕES:  

Por unanimidade e sem ressalvas:  

1. Autorizar, nos termos do parágrafo 3º, letra ‘g’, art. 14, do 

Estatuto Social e da Instrução CVM nº 10/80, conforme alterações 

posteriores, e demais disposições legais vigentes, a aquisição 

de ações preferenciais nominativas de emissão da própria 

Companhia, para manutenção em tesouraria e posterior alienação 

ou cancelamento, sem redução do capital social, de acordo com os 

critérios a seguir:  

a)Poderão ser adquiridas, a critério da Diretoria, 49.632 

(quarenta e nove mil seiscentos e trinta e duas) ações 

preferenciais nominativas de emissão da Companhia que 

correspondem a 10% (dez por cento) das ações preferenciais em 

circulação (conforme definição do artigo 5º da Instrução CVM nº 

10/80), as quais, nesta data, somam 496.328 (quatrocentos e 

noventa e seis mil trezentas e vinte oito) ações preferenciais;  

b) A aquisição respeitará o limite do saldo de lucros ou 

reservas da Companhia, exceto a reserva legal, conforme 

determinação legal vigente;  

c) O prazo de aquisição será de até 365 (trezentos e sessenta e 

cinco dias), a partir de 20 de agosto de 2012, ou seja, até 20 

de agosto de 2013, inclusive;  

d) A aquisição das ações será realizada em Bolsa de Valores, a 

preço de mercado e intermediada através da Corretora Geral de 



Valores e Câmbio Ltda., R. Dr.José Montauri, 129-5º ao 8º andar, 

Porto Alegre, RS, CEP 90010-090. 

2. Autorizar a Diretoria a tomar quaisquer providências 

necessárias à implementação das deliberações acima, inclusive 

assinar documentos.  

 

6. ENCERRAMENTO. Nada mais foi tratado. Esta Ata foi lida e 

achada conforme. 

 

7. ASSINATURAS: Presidente: Fernando Ferreira Becker; 

Secretária: Silvia Christina Mallmann Guariglia 

Conselheiros: Fernando Ferreira Becker, Juan Enrique       

Rassmuss, James Sinclair, Rosana de Oliveira Lindemann, Silvia 

Christina Mallmann Guariglia. 

 

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

próprio. 

 
 

Fernando Ferreira Becker 

Presidente 

 

 
 

Silvia Christina Mallmann Guariglia 

Secretária 

 
 


