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NIRE 35 3000 25 270
Companhia Aberta

Extrato da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada em 04
de março de 2016, às 09:00 horas.

Da ata da reunião do Conselho de Administração em epígrafe, realizada na Sede da
Companhia na Avenida Doutor Cardoso de Melo nº 1.336 - 14° andar, Vila Olímpia, São
Paulo - SP, com a presença dos seguintes membros: Vincent Trius, Joesley Mendonça
Batista, Wesley Mendonça Batista, Tarek Mohamed Noshy Nasr Mohamed Farahat, Silvio
Tini de Araújo e João José Oliveira de Araújo e participação de parte da reunião dos
membros do Conselho Fiscal, os Srs. Carlos A. Reis de Athayde Fernandes, Demetrius
Nichele Macei, Florisvaldo Caetano de Oliveira, Jorge Michel Lepeltier e José Paulo da
Silva Filho , na qual foi discutido o seguinte tema:

I - APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DE 2015: Foram
aprovados pelos membros do Conselho de Administração, e com manifestação favorável
dos membros do Conselho Fiscal, o Relatório Anual desta Administração, o Balanço
Patrimonial e demais Demonstrações de Resultado e analisado o Relatório dos Auditores
Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 a
serem submetidos à aprovação da Assembleia Geral Ordinária.

II - APROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DE
2015: O lucro líquido, relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015, foi de
R$ 272.314.050,87 (duzentos e setenta e dois milhões, trezentos e catorze mil, cinqüenta
reais e oitenta e sete centavos). Os membros do Conselho de Administração, após opinião
favorável dos membros do Conselho Fiscal, aprovaram a seguinte destinação do lucro
líquido, que deverá ser submetida à aprovação dos acionistas na próxima Assembleia Geral
Ordinária:
(i) R$ 142.871.349,11 (cento e quarenta e dois milhões, oitocentos e setenta e um mil,
trezentos e quarenta e nove reais e onze centavos), a serem alocados à reserva para
incentivos fiscais;
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(ii) R$ 114.900.000,00 (cento e catorze milhões e novecentos mil reais), a serem alocados
à distribuição de juros sobre capital próprio “ad referendum” da Assembleia Geral
Ordinária de 2016, no valor de R$0,2380262974 por ação ordinária e R$0,2618289272 por
ação preferencial. Os referidos juros sobre capital próprio são provenientes da conta de
lucros do exercício de 2015, com retenção do Imposto de Renda, conforme legislação
vigente, e contemplam todas as ações escriturais emitidas em que se divide o capital social,
excetuando-se, contudo, as ações que se encontram em Tesouraria. A primeira deliberação,
no valor de R$26.900.000,00 (vinte e seis milhões e novecentos mil reais) foi paga em 24
de março de 2015, aos acionistas inscritos em 13 de março de 2015; a segunda deliberação,
no valor de R$27.500.000,00 (vinte e sete milhões e quinhentos mil reais) foi paga em 12
de junho de 2015, aos acionistas inscritos em 15 de maio de 2015; a terceira deliberação,
no valor de R$30.500.000,00 (trinta milhões e quinhentos mil reais) foi paga em 16 de
setembro de 2015 aos acionistas inscritos em 04 de setembro de 2015; e a quarta
deliberação, no valor de R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais) foi paga em 18 de
dezembro de 2015, aos acionistas inscritos em 20 de novembro de 2015.
(iii) R$ 14.542.701,76 (catorze milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, setecentos e um
reais e setenta e seis centavos) a serem alocados à reserva para investimentos, a fim de
fazer face a novos investimentos e reforçar o capital de giro da Companhia; e

III - ORÇAMENTO DE CAPITAL PARA 2016: O Conselho de Administração, após
opinião favorável dos membros do Conselho Fiscal, aprovou o Orçamento de Capital para
o ano de 2016, no valor de R$ 141.074.087,58 (cento e quarenta e um milhões, setenta e
quatro mil, oitenta e sete reais e cinqüenta e oito centavos) para investimentos na área
industrial, compra de máquinas, tecnologia de informação, segurança, meio ambiente e
outros projetos, e aprovou a submissão do Orçamento de Capital à aprovação da
Assembleia Geral Ordinária.

IV - PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO A SER APRESENTADA
À ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: Como conseqüência das deliberações
tomadas, os Srs. Conselheiros decidiram submeter à apreciação dos senhores acionistas,
que se reunirão em Assembleia Geral Ordinária, as seguintes matérias:
1. Apreciação, discussão e votação do Relatório Anual da Administração, das
Demonstrações Financeiras e as Demonstrações Contábeis acompanhadas do Relatório
dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2015;
2. Aprovação das propostas de orçamento de capital para o ano de 2016 e da destinação
do saldo do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015,
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conforme proposta da Administração registrada nas Demonstrações Financeiras,
inclusive ratificando as distribuições de juros sobre o capital próprio, bem como a
distribuição de dividendos, ambas deliberadas pelo Conselho de Administração, "ad
referendum" da Assembleia Geral Ordinária;
3. Eleição dos Membros do Conselho de Administração;
4. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal; e
5. Fixação do montante anual global da remuneração dos administradores.

V - PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO A SER APRESENTADA
À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Os Senhores Conselheiros aprovaram
e decidiram submeter à apreciação dos senhores acionistas, que se reunirão em Assembleia
Geral Extraordinária, a ser futuramente convocada, a seguinte matéria:
1.
Alteração do artigo 10, para incluir um novo parágrafo em atendimento ao previsto
no item 8.1 do novo Regulamento para Listagem de Emissores e Admissão à Negociação
de Valores Mobiliários emitido pela BM&FBOVESPA; e
2.

Consolidação do Estatuto Social da Companhia.

VI - CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA: Os Senhores Conselheiros decidiram pela convocação para
realização das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária no dia 13 de abril de 2016, às
10:00 horas, em local a ser indicado no Edital de Convocação. Por decisão unânime dos
Conselheiros, foram aprovadas as matérias colocadas em votação, autorizando-se a
publicação e apresentação às Assembleias Gerais da proposta do Conselho de
Administração. Ficam autorizados todos os departamentos da Companhia envolvidos a
tomarem todas e quaisquer providências necessárias à implementação de tais deliberações.

VII - PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO “AD
REFERENDUM” DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2017: O Conselho de
Administração deliberou a distribuição de juros, a título de remuneração, sobre capital
próprio, observadas as disposições legais e estatutárias aplicáveis, com retenção de Imposto
de Renda na Fonte para pessoas físicas e jurídicas conforme legislação vigente. O benefício
contempla todas as 470.449.777 ações escriturais emitidas em que se divide o capital
social, excetuando-se as ações que se encontram em tesouraria. Perfaz o montante bruto de
R$ 21.300.000,00 (vinte e um milhões e trezentos mil reais) sendo R$ 0,0438996166 por
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ação ordinária e R$ 0,0482895783 por ação preferencial. Fazem jus ao recebimento dos
juros os acionistas inscritos em 11 de março de 2016, sendo as ações negociadas “ex
direito” aos juros sobre capital próprio a partir de 14 de março de 2016. O pagamento será
efetuado no dia 13 de abril de 2016 pelo Banco Itaú S.A.. Esse valor será imputado ao
dividendo anual obrigatório que vier a ser aprovado na Assembleia Geral Ordinária de
2017.

Declaro ser o presente cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 04 de março de 2016.

Vincent Trius
Presidente do Conselho de Administração
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