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Extrato da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
realizada em 11 de março de 2005 às 09:00 hs.
Da ata da reunião do Conselho de Administração em epígrafe, realizada na sede da Companhia,
na Rua Urussuí nº 300, São Paulo, SP, com a presença dos seguintes membros: Marcelo Pereira
Malta de Araujo, José Édison Barros Franco, Eleazar de Carvalho Filho, Otto Werner Nolte e
Paulo de Tarso de Camargo Opice, dentre outros assuntos consta o seguinte: PROPOSTA DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO A SER APRESENTADA À ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA – GRUPAMENTO DE AÇÕES: Os Srs. Conselheiros analisaram material de
orientação da Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA, no qual as companhias de capital
aberto são orientadas a promover o grupamento de ações quando ainda cotadas “em reais por
lotes de mil”, como é o caso das ações da Companhia. Após a discussão da matéria, os Srs.
Conselheiros decidiram convocar a Assembléia Geral Extraordinária, também no dia 1º de abril
de 2005, às 10:30 horas, em seguida às Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária já
convocadas para às 9:00 horas, para deliberar a respeito da proposta de grupamento de ações
com o objetivo de conferir maior liquidez às ações de emissão da Companhia, possibilitar a redução
de custos operacionais, maior eficiência ao controle e relacionamento com os acionistas.
Considerando que o grupamento de ações atende aos interesses da Companhia e de seus
acionistas, os Srs. Conselheiros propõem ainda que seja assegurado aos acionistas o mecanismo
que possibilite ajuste das posições fracionárias com o objetivo de facultar aos interessados
permanecerem integrando o quadro social, mesmo que com apenas uma nova ação, ou de não
reduzirem sua participação no capital social. Neste sentido, o Conselho de Administração propõe
realizar o grupamento de ações de que trata o art. 12 da Lei 6404, de 15 de dezembro de 1976, na
proporção de 100 (cem) ações para 1 (uma) ação da respectiva espécie e alteração do lote mínimo
de negociação, das atuais 10.000 ações para 100 ações. Com o grupamento, que não altera o
capital social atual, as 1.950.251.236 (um bilhão, novecentas e cinquenta milhões, duzentas e
cinquenta e uma mil, duzentas e trinta e seis) ações, sendo 920.979.463 (novecentos e vinte
milhões, novecentas e setenta e nove mil, quatrocentas e sessenta e três) ações ordinárias e
1.029.271.773 (um bilhão, vinte e nove milhões, duzentas e setenta e uma mil, setecentas e
setenta e três) ações preferenciais, serão transformadas em 19.502.511 (dezenove milhões,
quinhentas e duas mil, quinhentas e onze) ações, sendo 9.209.794 (nove milhões, duzentas e
nove mil, setecentas e noventa e quatro) ações ordinárias e 10.292.717 (dez milhões, duzentas e
noventa e duas mil, setecentas e dezessete) ações preferenciais, todas na forma nominativa e
sem valor nominal, conferindo a seus titulares os mesmos direitos e prerrogativas previsto no
Estatuto Social e na lei. Por seu turno, a autorização para aumento do capital, contida no artigo 32
do Estatuto Social, passa a ser representada por 18.418.015 (dezoito milhões, quatrocentos e
dezoito mil e quinze) ações preferenciais. Se aprovada a proposta, imediatamente após a
Assembléia Geral Extraordinária, a Companhia deverá publicar Aviso aos Acionistas estabelecendo
prazo para que estes, a seu livre e exclusivo critério, possam ajustar as suas posições de ações,
por espécie, em lotes múltiplos de 100 (cem), mediante negociação privada ou por intermédio da
BOVESPA. Além disso, o acionista controlador Camargo Corrêa S.A. venderá a quantidade de
ações necessárias para completar lotes múltiplos de 100 (cem) ações diretamente aos acionistas
que manifestarem interesse, independentemente da quantidade possuída antes do grupamento,
inclusive aos titulares de menos de 100 (cem) ações por espécie antes do grupamento. Para
tanto, tais acionistas deverão, durante o prazo de ajuste de posições, procurar os locais que o
Banco Itaú S.A., agente escriturador das ações, indicará para manifestarem sua intenção de
permanecerem na Companhia mediante a compra da quantidade de ações necessária para
completar lotes múltiplos de 100 (cem) ações. O preço de compra das ações será fixado com
base na média ponderada dos últimos 7 (sete) pregões, na Bolsa da Valores de São Paulo,
anteriores a 1º de abril de 2005. Findo o prazo de ajuste das posições, o somatório das frações de
ações dos acionistas que não ajustarem suas posições acionárias será vendido em Leilão na
Bolsa de Valores de São Paulo, pelo preço então vigente no mercado. O grupamento das ações
ocorrerá após a realização do Leilão.Não havendo interessados, as ações oferecidas no Leilão
serão adquiridas pelo acionista controlador Camargo Corrêa S.A.. Após o Leilão, os valores
decorrentes da venda das ações serão disponibilizados aos acionistas da seguinte forma: (a) os
acionistas, cujos cadastros junto ao Banco Itaú S.A. estejam atualizados, terão o correspondente
valor creditado diretamente em sua conta-corrente lá indicada; (b) o valor correspondente aos
acionistas cujas ações estejam custodiadas na CBLC – Companhia Brasileira de Liquidação e
Custódia será creditado diretamente àquela companhia, que se encarregará de repassá-lo aos
acionistas através das corretoras de valores depositantes e (c) para os acionistas cujas contas
correntes encontrem-se inativas ou com cadastros desatualizados, os valores correspondentes à
alienação das frações serão mantidos à disposição dos respectivos acionistas na Companhia.
Simultaneamente à operação no mercado brasileiro, os American Depositary Receipts (ADRs)
passarão a ser negociados na proporção de 1 (uma) ação para cada 2 (dois) ADRs, observadas
as espécies, sem alteração na quantidade dos ADRs emitidos. Se aprovada esta proposta, o
caput dos artigos 5º e 32 do Estatuto Social serão alterados e passarão a vigorar com a seguinte
redação, permanecendo inalterada a redação de seus respectivos parágrafos: “Artigo 5º - O
capital integralizado é de R$ 343.597.962,60 (trezentos e quarenta e três milhões, quinhentos e
noventa e sete mil, novecentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos), representado por
19.502.511 (dezenove milhões, quinhentas e duas mil, quinhentas e onze) ações escriturais, sem
valor nominal, sendo 9.209.794 (nove milhões, duzentas e nove mil, setecentas e noventa e quatro)
ações ordinárias e 10.292.717 (dez milhões, duzentas e noventa e duas mil, setecentas e
dezessete) ações preferenciais.” “Artigo 32. - O capital social poderá ser aumentado, mediante
deliberação do Conselho de Administração, até o limite de 18.418.015 (dezoito milhões,
quatrocentos e dezoito mil e quinze) ações preferenciais, em uma ou mais parcelas,
independentemente de reforma estatutária.” CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL O Estatuto
Social da Companhia foi consolidado, pela última vez, na Assembléia Geral Extraordinária de 13
de dezembro de 2002, tendo sofrido novas alterações na Assembléia Geral Extraordinária de 26
de março de 2004 e será novamente alterado, conforme proposto, nas Assembléias Gerais
Extraordinárias convocadas para 1º de abril de 2005. A fim de refletir essas alterações, o Conselho
de Administração propõe aos acionistas que o Estatuto Social seja novamente consolidado. Declaro
que o extrato supra é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.
São Paulo, 11 de março de 2005.
Marcelo Pereira Malta de Araujo - Presidente do Conselho de Administração

