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LUPOS.A.

CNPJ/ME nt 43.948.405/0001-69
NIRE 35.300.044.461
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
REAUZADA EM 21 DE SETEMBRO DE 2021
A Assembleia Geral Extraordinarla da LUPO S.A., sociedade por ac6es com sede na cidade de
Araraquara, Estado de Sao Paulo, na Rodovia Washington Luis, s/nt, km 276,5, Balrro Recreio
campestre ldanorma ("Companhia"), instalada com a presenca de acionistas representando
99,99% do capital social da Companhia, devidamente convocada, na forma da lei, atraves de
anuncios publlcados no Diano Oficial do Estado de Sao Paulo, nas edi~6es de 10, 11 e 14 de
setembro de 2021; e no jornal de grande circula~o 0 lmparcial de Araraquara, nas edi~oes de
11, 15 e 18 de setembro de 2021, presidida por Liliana Aufiero e secretariada por Alcir
Antiquera Mazzola, realizou-se as 10:00 horas do dia 21 de setembro de 2021, por meio de
videoconfer~ncia,

em virtude da pandemia do novo coronavfrus (Covid-19). Na conformidade

da Ordem do Dia, as seguintes delibera~aes foram tomadas: (a) APROVAR o cancelamento de
2.406.314 (dois mllhaes, quatrocentos e seis mil, trezentas e quatorze) acoes ordinarias de
emissao da Companhia, atualmente mantidas em tesouraria, todas nominativas e sem valor
nominal, sem reducao do valor do capital social da Companhia. Em funcao do cancelamento de
ac6es ora aprovado, o capital social da Companhia passara a ser dividido em 197.593.686
(cento e noventa e sete milh5es, quinhentos e noventa e tr~s mil, seiscentas e oitenta e seis)
acoes ordinarias, todas nominativas e sem valor nominal, sem modificaciio do capital social.
Neste sentido, o artigo 52 do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte
reda~o: "ARTIGO se - O capital social, totalmente subscrito e integralizodo, e de R$
528.156.319,00 (seiscentos e vinte e oito miihl'Jes, cento e cinquenta e seis mil trezentos e
dezenove reais}, dividido em 197.593.686' (cento e noventa e sete ml/Mes, quinhentos e
noventa e tr~s mil, seiscentas e oitenta e seis) o~oes ordinarias,, nominotivas, sem valor
nominal. n; (b) APROVAR ajustes ao texto do Estatuto Social da Companhia aprovado em sede

de Assembleia Geral Extraordlnarla realizada em 16 de agosto de 2021, cuja ata encontra-se
arquivada na Junta Comercial do Estado de S!io Paulo sob o nt 437.242/21-3, em sessiio de 8
de setembro de 2021, em decorrencia das exigencias formuladas pela Comissio de Valores
Mobiliarios ("CVM") em 16 de setembro de 2021 e pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Bald1io ("B3")
em 17 de setembro de 2021, cujo texto final e consolidado encontra-se anexo apresente Ata,
na forma constante do DOCUMENTO I, o qual somente vigorara a partir da data em que o
registro da Companhia como companhia aberta na categoria 'A', emissora de valores
mobiliarios, perante a CVM, nos termos da lnstruciio da CVM n2 480, de 7 de dezembro de
2009, conforme alterada ("Registro categoria A") e a adesao da Companhia ao segmento
especial de listagem da 83, designado como "Novo Mercado" ("Adesiio ao Novo Mercado" e,
em conjunto com o Registro Categoria A, a "Listagem") forem concluidos, permanecendo em
vigor as disposicoes estatutarias correspondentes do Estatuto Social atual ate que tal condi~ao
suspensiva seja verificada. Os acionistas presentes

aAssembleia fazem constar expressamente

da presente Ata que, no caso de nao realizacao da Ustagem e seja por qual razao for, a
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areformula(;ao ea consolida(;ao do Estatuto Social da
Companhia, perdera a eficacia; (c} APROVAR ajustes aos demais documentos apresentados a
CVM e a B3 no ambito da listagem, em decorr~ncia das exig~ncias formuladas pela CVM em
delibera(;ao da presente Ata, no tocante

16 de setembro de 2021 e pela B3 em 17 de setembro de 2021; e (d) AUTORIZAR, desde que
observadas as diretrizes dos itens desta Ata de Assembleia Geral Extraordinaria, o Conselho de
Administra~ao

e a Diretoria da Companhia, conforme o caso, a praticar todos os atos

necessarlos para a implementa~ao e formaliza~o das delibera(;6es constantes desta Ata. O
item

"a" acima foi aprovado por 98,46% de votos dos presentes, abstendo-se de votar o

acionista Wilton Lupo Neto. 0 item "b" acima foi aprovado por 98,46% de votos dos presentes,
com voto contrario do acionista Wilton Lupo Neto. O item "<"!' acima foi aprovado por 98,46%
de votos dos presentes, com voto contrario do acionista Wilton Lupo Neto. O item "d" acima

foi aprovado por 86,15% de votos dos presentes, abstendo-se de votar os acionistas: Quirino
dos Santos Adm. e Part. Ltda, Eduardo Quirino dos Santos, Cecilia Quirino dos Santos, Maristela
Figueiredo Santos e Kaua de Barros Pinto Viviani Santos, e com voto contrario do acionista
Wilton Lupo Neto. Nada mais havendo a tratar, foi a presente Ata lavrada, Iida, aprovada e
assinada por todos os presentes. Araraquara-SP, 21 de setembro de 2021. Liliana Aufiero Presidente da Mesa. Alcir Antiquera Mazzola - Secretario da Mesa. Acionlsta representado
pelo procurador Denis Jun Ikeda: Quirino dos Santos Adm. e Part. Ltda. - Eduardo Quirino dos
Santos - Maristela Figueiredo Santos - Acionistas representados pelo procurador Eduardo
Quirino dos Santos: Cecilla Quirino dos Santos - Kaua de Barros Pinto Viviani Santos

-

Ullana Aufiero - Wilton Lupo Neto pp.Gilberto Lopes Theodoro - Acionista representado pela
procuradora Liiiana Aufiero: Aldo Aufiero· Acionistas representados pelo procurador Alcir
Antiquera Mazzola: NL Participa~6es S.A. - Cr!stiana Adelia Lupo - Judith Elisa Lupo -

Lauf Participa~oes e Administra~~o de Bens Ltda.- Maria Helena Quirino dos Santos de AicardlRicardo Lupo - CRAP Participa~oes e Empreendimentos ltda. - Henrique Lupo Neto lsabele Lucia Ricard Rochat - Jean Paul Henri Ricard - Alexandra Lupo - Helena Lupo Alberto Haddad - Solange Ricard Rochat - Maria Ernestina Lupo Haddad • Andrea Lupo Marina Lupo Hotz - Beatriz Mendon~a Lupo - Andre Lupo Ribeiro Nunes - Daniel Lupo Ribeiro
Nunes - Flavia Lupo Hotz Bueno Netto - Filipe Lupo Ribeiro Nunes - Gustavo Lupo Hotz Renata Hotz Camargo Pinto - Elvio Lupo Neto - Fabio Lupo - Gabriel Lupo - Luciana Lupo de
Araujo - Ana Maria Lupo <:apovilla - carolina Lupo Ramalho - laura Lupo - Csrlos Dinucci Adriano Lupo Stella - America Stella Neto - Daniela Lupo Stella - Marcelo Arruda Stella Humberto Quirino dos Santos de Aicardi - Sandra Aicardi Dequech • Csmilo Dinucci Junior Fernanda Aufiero - Paula Haddad Finlayson - Rubens Haddad - Alessandro Oliveira Gadelha Alisson Oliveira Gadelha • Guilherme Aufiero Gadelha - camillo Dinucci - Renato Dinucci
Sobrinho - Ricardo Dinucci - Kethleen Karine Dinucci - Suelaine Marcia Dinucci Pedro Dinucci - Elvio Lupo Junior.
Confere com o original:
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Antiquera Mazzola
cret6rio da Mesa

LUPOS.A.
CNPJ/ME nsi 43.948.405/0001-69
NIRE 35.300.044.461
Companhia Aberta
CAPfTULOI
DENOMINA~O, SEDE, FORO, OBJETO E DURA~O

ARTIGO 1s

A LUPO S.A. ("Companhia")

e uma sociedade

por a~oes, regida pelo

presente Estatuto Social e pelas dlsposic6es legals aplicavels, em especial a Lei ne 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (''lei das SQcledades por Ac5es"), pelo
Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Balsa, Balcao, em vigor desde 2 de
janeiro de 2018 ("Novo Mercado", "Regulamento do Novo Mercado" e "83",
respectivamente), e pelas demais normas e disposicoes legais que lhe forem apllcaveis.
PARAGRAFO 12 - Com a admissao da Companhia no segmento especial
de listagem do Novo Mercado, a Companhia, seus acionlstas, incluindo
acionistas controladores, administradores e membros de Comites de
Assessoramento e do Conselho Fiscal, quando instalado, sujeitam-se as
disposl~5es do Regulamento do Novo Mercado da 83.

PARAGRAFO 22 - As disposlcoes do Regulamento do Novo Mercado
prevalecerao sobre as dlsposicoes estatutarias, nas hip6teses de prejuizo
aos direltos dos destlnatarios das ofertas publicas previstas neste
Estatuto Social.
PAMGRAFO 32 • A Companhla e seus acionistas, inclulndo acionistas
controladores, quando aplicavel, administradores e membros de Comites
de Assessoramento e do Conselho Fiscal, quando instalado, deverao
observar os prazos, as obrlga~oes e os procedimentos previstos no
Regulamento para Listagem de Emissores e Admissao a Negocia~ao de
Valores Mobiliarios da B3, no Manual do Emissor da 83 e no Regulamento
do Novo Mercado.

... •.. .... • . . ...
... .....
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ARTIGO 22

A Companhia tern sede e fora na cidade de Araraquara, Estado de Sao

Paulo, na Rodovia Washington Luis, s/n2, km 276,5, Bairro Recreio Campestre ldanorma,
CEP 14.803-900.

PARAGRAFO UNICO-A Companhia podera, por deliberac;ao da Dlretoria,
abrir,

transferir,

e/ou

encerrar

filiais,

agenclas,

escrit6rios

e

representac;oes, no Brasil ou no exterior.

ARTIGO 32

A Companhia tern prazo de durac;fio indeterminado.

CAPfTULO II
OBJETO SOCIAL
ARTIGO 42

A Companhia tern por objeto:

(i)

a industrla e o comercio de meias, malharias e confecc;oes texteis

em geral, de maqulnas, pec;as e equipamentos para industria textil,
fiac;ao, embalagens e medinica em geral;

(ii)

a prestac;ao de servic;os nas areas de suas atividades;

(iii)

a importac;ao e a exportac;ao em geral, inclusive de produtos de

saude; e
(iv}

a participac;§o, inclusive de capital, em outras sociedades, mesmo

com objeto social diferente.

CAPrTULO Ill
CAPITAL SOCIAL
ARTIGO 52

O capital social, totalmente subscrito e integralizado,

e

de R$

628.156.319,00 (seiscentos e vinte e oito milhOes, cento e cinquenta e seis mil, trezentos
e dezenove reals), dividido em 197.593.686 {cento e noventa e sete milhoes, quinhentas
e noventa e tres mil, seiscentas e oitenta e seis) ac;oes ordinarias, nominativas, sem valor
nominal.
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PARAGRAFO 12 - A Companhia esta autorizada a aumentar o capital
social ate o limite de R$ 1.500.000.000,00 (um bilhao e quinhentos
milhOes de reais), independentemente de reforma estatutaria.

PAMGRAFO 22 - Aumento do capital social nos limites do capital
autorizado sera realizado mediante delibera!fao do Conselho de
Administra!tao, a quern competira estabelecer as condi!;Oes da emissao,
inclusive pre!fo, prazo e forma de sua integralizacao. Ocorrendo
subscrh;ao com lntegralizacao em bens, a compet~ncia para o aumento
de capital sera da Assembleia Geral, ouvido o Conse!ho Fiscal, caso
instalado.

PARAGRAFO 39 - Dentro do limite do capital autorizado, a Companhia
podera, mediante deliberai;iio do Conselho de Administra!fao, emitir
acoes ordinarias, debentures conversiveis em acoes ordinarias e bonus
de subscrici.io.

PARAGRAFO 4! - A criterio da Assembleia Geral ou do Conselho de
Administra!tao, conforme o caso, esse ultimo dentro do limite do capital
autorizado, podera ser exclufdo o dlreito de preferencia ou reduzido o
prazo para seu exerclcio, nas emissoes de a1roes ordlnarias, debentures
conversiveis em a!toes ordinarias e bonus de subscrii;iio, cuja colocacao
seja feita mediante (f) venda em bolsa ou subscrii;iio publica, ou (ii)
permuta de a!t6es, em oferta publica de aquisicao de controle, nos
termos da Lei.

ARTIGO 62

cada acao ordinarla da ao seu detentor o direito a um voto nas

deliberacoes da Assembleia Geral.

PARAGRAFO UNICO - Fica vedada a emissao pela Companhia de a!toes
preferenciais ou partes beneficiarias.

ARTIGO 7e

Todas as a~oes da Companhia sao escriturals e serao mantidas em contas

de dep6sito, em nome de seus titulares, junto

a instituicao financeira autorizada pela

Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM") com quern a Companhia mantenha contrato
de cust6dia em vigor, sem emissao de certificados.
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PARAGRAFO UNICO - Os custos de transferencia da propriedade das
a~oes

escriturais, poderao ser cobrados diretamente do acionista pela

institui~ao

deposltaria, conforme venha a ser definido no contrato de

escritura~ao

de a~oes, observados os limites maximos fixados pela CVM.

CAPrTULOIV
ADMINISTRA(:AO
ARTIGO 82

A Companhia

e adminlstrada por um Conselho de Administrar;ao e por

uma Diretoria, de acordo com os poderes conferidos pela legisla~ao apllcavel e pelo
presente Estatuto Social.

PARAGRAFO ONICO - A Companhia orientara seus representantes em
suas subsidiarias e coligadas, para que votem nas Assembleias Gerais
e/ou Reunioes de S6cios e Reunioes do Conselho de Administra~ao ou
Diretoria ou outros 6rgaos deliberativos, no mesmo sentido das decis6es
tomadas com base neste Estatuto Social.

ARTIGO 92

A posse dos membros do Conselho de Administra~ao, efetivos e

suplentes, e da Oiretoria, sera condicionada
contemplara sua sujel~ao

a assinatura

de Termo de Posse, que

aclausula compromiss6ria dlsposta neste Estatuto Social.

PARAGRAFO 12 - Os membros do Conselho de Administra~o e da
Oiretoria deverao aderir aPolitica de Divulga~ao de lnforma~o Relevante
e

a Politica de Negocia~ao de Valores Mobillarios.

PARAGRAFO 22 - Os membros do Conselho de Administra~o e da
Diretoria permanecerao em seus cargos ate a posse de seus substitutes,
salvo se diversamente del!berado em Assembleia Geral ou pelo Conselho
de Administracao, conforme o caso.

ARTIGO 10

A Assembleia Geral Ordinarla fixara o montante anual global da

remunera~ao

dos administradores da Companhia, nesta incluidos os benefrcios de

qualquer natureza e verbas de

representa~ao,

tendo em conta suas responsabilidades,

o tempo dedicado as suas fun~l.Ses, sua compet~ncia e reputacao profissional e o valor
dos seus servi~os no mercado. Cabera ao Conselho de Administra~ao deliberar sobre a
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distribuicao da remuneracao fixada pela Assembleia Geral Ordinaria entre os membros
da adminlstracao da Companhia.
SE~OI

DO CONSELHO DE ADMINJSTRA~O
ARTIGO 11

o Conselho de Admlnistracao ecomposto por, no minimo, 6 (seis} e, no

maximo, 10 (dez} membros, todos eleitos e destltufveis pela Assemblela Geral, cujos
mandatos serao unificados e terao a duracao de 2 {dois) anos, contados da data de
eleicao, permitida reeleicao.

PARAGRAFO 12 - Dos membros do Conselho de Administracao, no
mfnimo, 2 (dois) ou 20% (vinte por cento), o que for maior, deverao ser
conselheiros independentes, conforme a definlcao do Regulamento do
Novo Mercado, devendo a caracterizacao dos indicados ao Conselho de
Administra~ao como conselheiros independentes ser deliberada na

Assembleia Geral que os eleger.Tambem serao considerado(s) como
independente(s) o(s) conselheiro(s) eleito(s) mediante faculdade prevlsta
pelo artigo 141, paragrafos 42 e Sil, da Lei das Sociedades por A~oes, na
hip6tese de haver aclonista controlador.

PAAAGRAFO 2fl - Quando, em decorrE?ncla do calculo do percentual
referido no paragrafo acima, o resultado gerar um numero fracionarlo, a
Companhia deve proceder ao arredondamento para o numero inteiro
imediatamente superior.

PARAGRAFO 39 - Os membros do Conselho de Administracao devem ter
reputacao illbada, nao podendo ser eleito membro do Conselho de
Administracao, salvo dispensa expressa da Assembleia Geral, aquele que:

(i) ocupar cargos

em

sociedades

consideradas

concorrentes

da

Companhia; ou (Ii} possuir ou representar interesse conflitante com a
Companhia. Nao podera ser exercido o direito de voto pelo membro do
Conselho de Administracao caso se configurem, posteriormente, os
fatores de Impedimenta indicados neste paragrafo.
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o membro do Conselho de Administra~ifo nao podera

ter acesso a informa~oes ou participar de reunioes de Conselho de
Administra~ao,

relacionadas a assuntos sobre os quais tenha ou que

represente interesse conflitante com os da Companhia.
PARAGRAFO 52-AAssembleia Geral que deliberar a elei~ao dos membros
Administra~ao

efetlvos do Conselho de

devera tambem deliberar se

havera membros suplentes e, em caso positivo, qual o numero de
membros suplentes do Conselho de Adminlstra~lio a serem eleitos,
podendo tal numero ser alterado a qualquer momenta, a criterio da
Assembleia Geral.
PARAGRAFO 62 - Nos casos de aus~ncia ou impedimenta temporario de
qualquer membro do Conselho de Administra,ao, o respective suplente,
se houver, assumira as

fun~oes

durante a

aus~ncia

ou impedimento

temporario.
PARAGRAFO 72 - Sempre que a elei~ao para o Conselho de Administra~ao
se der pelo regime de voto multiplo previsto no artigo 141 da Lei das
Sociedades por A,aes, a Presidencia da Assembleia Geral devera informar
aos acionistas presentes que as

a~oes

ordinarias que elegerem um

membro do Conselho de Administra~ao, utilizando o direito de vota~ao
em separado, de que tratam os §42 e §52 do artigo 141 da Lei da
Sociedades por A~oes, quando aplicavel, nao poderao participar do
regime de voto multiple

e

nao participarifo do calculo do respectivo

qu6rum. Desse modo, somente ap6s a realiza~ao da vota~ao em separado

e

que apurar-se-a, definitivamente, o coeficiente para fins do

procedimento de voto multiplo.
PARAGRAFO

se - Com

exce~ao dos membros eleitos em vota~ao em

separado, quando aplicavel, sempre que a elei~ao para o Conselho de
Administra~ao for realizada

pelo regime de voto multiplo, a destituicao de

qualquer membro do Conselho de

Administra~ao,

eleito pelo regime de

voto multiplo, pela Assembleia Geral, implicara a destitui~ao dos demais
membros do Conselho de Administra~ifo tambem eleitos pelo regime de
voto multiplo, procedendo-se, consequentemente,

a nova

elel~io;

nos
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aplicar-se-a o disposto no Paragrafo 62 acima,

situa1;ao em que o respectivo suplente, se houver, assumira as fun~i5es do
cargo.

PARAGRAFO 92 - Em caso de renuncia, falecimento, aposentadoria,
destituii;ao ou invalidez permanente de qualquer membro do Conselho de
Administra~ao,

lncluindo o seu Presidente, o substituto sera nomeado

pelos membros do Conselho de Administra~ao remanescentes e servira
ate a primelra Assembleia Geral que se realizar.

o substituto eleito em

Assemblela Geral ficara no cargo pelo prazo remanescente de mandato do
membro que foi substltuldo. Se ocorrer vadlncia da maioria dos cargos, a
Assembleia Geral sera convocada para proceder a nova

ARTIGO 12

elei~ao.

O Conselho de Administra~ao tera um Presidente, o qual sera escolhido

por seus pares, em reuniao convocada por qualquer membro do Conselho de
Administra~o,

por maioria ou por consenso.

PARAGRAFO 12 - Nas aus~ncias ou impedimentos do seu Presidente, o
Conselho de Administra~ao escolhera um dentre os demais membros
para substitui-lo.

PARAGRAFO 22 - Os cargos de Presidente do Conselho de Administrai;i!io
e de Dlretor Presidente ou principal executive da Companhia nao poderao
ser acumulados pela mesma pessoa.

PARAGRAFO 32 -

o disposto no

Paragrafo 22 acima nao se aplicara na

hip6tese de vatancla, desde que a cumula~ao de cargos, bem coma as
provid~ncias

a serem tomadas para finda-la sejam devidamente

divulgadas na forma do artigo 20 do Regulamento do Novo Mercado e
cesse no prazo de ate l (um) ano.

ARTIGO 13

Conselho de Administra~ao reunlr-se-a, pelo menos, uma vez a cada 3

(tr~s) meses, na sede da Companhia ou na forma do Artiga 14 abaixo, em carater

ordinario, e, em carater extraordinario, sempre que for do interesse social da
Companhia, mediante solicita~ao, devidamente documentada, de qualquer um de seus
membros.
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PAAAGRAFO 1s - As reunioes do Conselho serao convocadas por seu
Presidente, mediante notificacao escrita entregue com

anteced~ncia

minima de 7 (sete) dias, com a respectiva ordem do dia. Um calendarlo
anual

de reunioes podera

ser estabelecido pelo Conselho

de

Administra~o.

PARAGRAFO zg - As reuni6es do Conselho de Administracao instalar-se-

ifo com a presenca de, no minimo, 4 (quatro) Conselheiros, serao
presididas pelo Presidente do Conselho de Administracao e suas
deliberac5es serao tomadas por maioria de votos dos presentes, cabendo
ao Presidente, alem do seu voto, o de desempate.

PARAGRAFO 32 - As reunioes do Conselho de Administracao serao
lavradas em atas em livro pr6prio, as quais serao assinadas pelos
Conselheiros presentes.

PARAGRAFO 49 - Os membros do Conselho de Administracao poderao
indicar um de seus pares para representa-los nas reuni5es, desde que o
membro do Conselho de Admlnistracao ausente entregue ao par lndicado
procuracao contendo expressamente o seu voto com rela1rao as materias
previstas na respectiva ordem do dia, sendo que, em casos expecionais
em que sejam inseridos novos itens na ordem do dia no momenta da
reuniao, o voto do membro do Conselho de Administracio ausente sera
intransferivel, podendo ser exercido somente pessoalmente, por meio
eletrC>nico; ou poderio votar por carta, ou por qualquer outro meio,
eletrC>nico ou nao, as materias constantes da ordem do dia.

PARAGRAFO 59 - Em carater de urgencia, as reunioes do Conselho de
Administra~ao

poderao ser convocadas por seu Presidente sem a

observancia do prazo acima, desde que fiquem cientes todos os demals
membros do Conselho de Administracao. As convoca~oes poderao ser
feitas por carta com aviso de recebimentoou por qualquer outro meio,
eletrC>nico ou nao, que permita a comprova~ao de recebimento.
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PAAAGRAFO 52 - lndependentemente das formalidades previstas neste
artigo, sera considerada regular a reuniao a que comparecerem todos os
membros do Conselho de Administra~ao.

ARTIGO 14

As

reunioes

do

Conselho

de

Administra~ao

serao

realizadas,

preferencialmente, na sede da Companhia. Serao admitidas reunioes por meio de
teleconferencia ou videoconferencia, admitida sua grava~lfo e degrava~ao. Tai
participacao sera considerada presenca pessoal em referida reuniao. Nesse caso, os
membros do Conselho de Adminlstracao que participarem remotamente da reunli&o do
Conselho de Administra~ao poderao expressar seus votos, na data da reuniao, por meio
de carta ou correio eletronico digitalmente certificado.

ARTIGO 15

Compete ao Conselho de Admlnistra~i&o as atribuicoes que seguem, alem

de outras eventualmente previstas neste Estatuto Social ou pela Lei das Sociedades por
Acoes ou pelo Regulamento do Novo Mercado:
(I)

flxar a orienta~ao geral dos neg6cios da Companhia, suas controladas
e coligadas;

(II)

eleger, avaliar e destltulr os dlretores da Companhia, fixando-lhes as
suas respectivas atribui~oes, bem como fiscalizar a gestao dos
mesmos, examinando livros e papeis e solicitando informa~oes;

(iii)

distribuir a remunera~ao flxada pela Assembleia Geral entre os
membros da Administra~ao da Companhia;

(iv)

aprovar eventuais polfticas que orientarao as rela~oes com acionistas,
membros da admlnistra~ao, empregados e/ou terceiros contratados
pela Companhia;

(v)

convocar as Assembleias Gerais e deliberar sobre o relat6rio da
administra~ifo, as demonstra!;oes financeiras da Companhie e as

contas da Diretoria;
{vi)

deliberar sobre o

or~amento

anual e plurianual da Companhia,

propostos pela Oiretoria, bem como eventuals

modlfica~oes;
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deliberar sobre o piano de neg6cios da Companhia, propostos pela
Diretoria, bem como eventuais modifica~oes;

(viii)

deliberar sobre a constitui~ao de vinculos, restri~5es ou Onus sobre
quaisquer ativos da Companhia em valor superior a R$ 25.000.000,00
(vinte e cinco mllhoes de reais);

(ix)

opinar sobre opera~oes de fusao, cisao, incorporacao em que a
Companhia seja parte, para posterior envio de proposta acerca do
tema para analise e votacao em sede de Assembleia Geral da
Companhia;

{x)

deliberar sobre a

contrata~ao

de emprestimos, financiamentos ou

operacoes de arrendamento mercantil pela Companhia, ou ainda, a
realizacao de outras operacoes que tenham economicamente
natureza similar ou equivalente, que nao estejam previstos no seu
piano de neg6cios e/ou no orcamento anual ou plurianual, em valor
superior a R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhoes de reais);
(xi)

aprovar o investimento e/ou o desinvestimento pela Companhia que
nao estejam previstos no seu piano de neg6cios e/ou no orcamento
anual ou plurianual, em valor superior a R$ 25.000.000,00 (vinte e
cinco mllhoes de reals);

(xii)

aprovar a constituicllo de sociedades pela Companhia ou a
transformacao de sociedade existente em outro tipo de sociedade, ou
a aqulsicao ou alienac!fo, direta ou indireta, de participacoes no capital
de outras sociedades, cons6rcios, fundacoes ou outras entidades,
inclusive atraves do exerclcio do direito de retirada, do exerdcio ou
rem.incia de direitos de preferencia na subscricao e na aquisicao, direta
ou indiretamente, de participa~oes societarias, ou de qualquer outra
forma admitida em lei, nela inclufdas, mas nao limitadas as opera~oes
de fusao, cisao, incorpora~ao e incorpora~ao de a~oes nas sociedades
em que a Companhia participe;
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deliberar sobre a destinacao do lucro do exerdcio, a declaracao e
distribuicao de dividendos e, quando necessario, o orcamento de
capital, propostos pela Diretoria para posterior encaminhamento

a

apreciacao da Assembleia Geral;
(xiv}

aprovar a nomeacao e destituicao dos auditores independentes, que
deverao, necessarlamente, ser registrados na CVM e realizar auditoria
anual com revlsao trimestral da Companhia;

(xv)

indicar as pessoas que representarao a Companhia nas Assembleias e
reunioes das sociedades controladas ou coligadas, direta e/ou
indiretamente, se houver;

(xvi)

deliberar sobre a celebracao ou a alteracao de contrato de qualquer
especie ou valor versando sobre qualsquer situacoes que, nos termos
da Polftica de Transacoes com Partes Relacionadas da Companhia,
configure uma transacao com parte relacionada, conforme o caso;

(xvii)

deliberar sobre a aquisicao de acoes de emlssao da Companhia para
efeito de cancelamento ou permanencia em tesouraria, bem como
sobre sua revenda ou recolocacao no mercado, observadas as normas
expedidas pela CVM e demais disposlcoes legais aplicavels;

(xviii} aprovara contratacao da instituicao depositaria prestadora dos
servicos de a~es escriturais;
(xix}

aprovar a emlssao de tftulos de dfvida no mercado Internacional e de
debentures simples, nao conversfveis em ac6es e sem garantia real,
para distribuicao publica ou privada, bem como dispor sobre os termos
e as condic<Ses da emissao;

(xx)

aprovar a emissao de notas promissorias (commercial papers) para
distribuicao publica no Brasil ou no exterior, bem como dispor sobre
os termos e as condicoes da emissao;
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examinar e avaliar eventuais oportunidades comerciais oferecidas
Companhia

por

seus

acionistas

e/ou

a

adminlstradores,

voluntariamente ou por forca da legislacao, regulamentacao aplicavel
ou dlsposicao contratual, de modo a determinar o interesse e a
viabilidade da sua exploracao pela Companhia;
(xxil)

nomear

e/ou

destituir

os

mernbros

de

seus

comites

de

assessoramento;
(xxili} deliberar sobre recornendacoes encaminhadas pelo Conselho Fiscal da
Companhla decorrentes de suas atribuicoes legals e estatutarias;

(xxiv) deliberar sobre quaisquer reformulacoes, alteracoes, ou aditarnentos
de acordos de acionistas, ou de contratos de cons6rcios, ou entre
acionistas ou entre consorclados de sociedades ou cons6rcios dos
quais a Companhia participe e, ainda, aprovar a celebracao de novos
acordos

e/ou

contratos

de acionistas

e/ou

cons6rcios

que

contemplem materias desta natureza;

(xxv)

aprovar a renuncia ao direlto de

prefer~ncia

da Companhia em

aurnento de capital social de sociedades controladas ou coligadas;
(xxvi) aprovar a convocaciio da Assernbleia Geral quando julgar conveniente;

(xxvil) rnanifestar-se, de forrna favoravel ou contraria, a respelto de qualquer
Oferta Publica de Aquisicao ("OPA") que tenha por objeto as ac5es de
emissao da Companhia, por meio de parecer previo fundamentado,
divulgado em ate 15 (quinze) dias da publicacao do edital da OPA, que
devera abordar, no mfnirno: (i) a conveniencia

e oportunidade da OPA

quanto ao interesse do conjunto dos acionistas, inclusive em relacao
ao pre~o e aos potenciais impactos para a liquidez dos valores
mobiliarlos de sua titularidade; (ii) as repercussl.ies da OPA sobre os
interesses da Companhia; (iii) os pianos estrategicos divulgados pelo
ofertante em relacao

a Companhia; (iv) a respelto de alternativas a

aceitac§o da OPA disponfveis no mercado; e (v) outros pontos que o
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Conselho de Administra!;ao considere pertinentes, bem como as
informa!;oes exigidas pelas regras aplicaveis estabelecidas pela CVM.

PAAAGRAFO 12 - cabera ao Conselho de Administra~ao deliberar sobre a
indica!;io, proposta pela Diretoria, das pessoas que devam integrar 6rgaos
da administra~ao, assessoramento e fiscal das sociedades e entidades em
que a Companhia tenha participa~ao, inclusive indireta.

PAAAGRAFO 22 - 0 Conselho de Administra!;ao pode, nos casos em que
julgar conveniente, delegar a atribui~ao mencionada no paragrafo
anterior aDiretoria.

PAAAGRAFO 39 - As transa!;oes com partes relaclonadas devem ser
reallzadas em condl~oes de mercado, sendo certo que devem ser
exclufdos de participar do processo decisorlo os membros com interesses
potencialmente conflitantes.

PAAAGRAFO 49 - Os valores estabelecidos nos itens desse artigo 15 serao
corrigidos todo 12 de janeiro de cada ano, pela varia!;ao acumulada do
IPCA, ou do fndice que venha a substitui-lo, do perrodo de 12 meses
anteriores.
O Conselho de Administra~ao1 para seu assessoramento, podera criar
comit~s de assessoramento, bem como outros comit~s consultivos, permanentes ou

ARTIGO 16

nao, para analisar e se manifestar sobre quaisquer assuntos, conforme determinado
pelo Conselho de Administra~ao, sempre no intulto de assessora-lo em suas atribuic6es.

PAAAGRAFO 12 - Cabera ao Conselho de Administrai;ao estabelecer as
normas aplicaveis aos comit~s de assessoramento, lncluindo regras sobre
composii;ao, prazo de gestao, remunerai;ao e funcionamento.

PAAAGRAFO 22 - Sem prejulzo de outros comit~s que o Conselho de
Administrai;ao venha a criar, a Companhla tera, obrlgatoriamente, Comit~
de Auditoria vlnculado ao Conselho de Administracao, de funclonamento
permanente.

..•• ••...
.....•• .....••
..
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PAAAGRAFO 32 - Serao aplicaveis aos membros do Comite de Auditoria e
dos demais comites que venham a ser criados nos termos deste Estatuto
Social as mesmas obrigacoes e vedacoes impostas pela lei, por este
Estatuto

e pelo Regulamento do Novo Mercado aos

Social

administradores da Companhia.

PAAAGRAFO 42 - O Comite de Auditoria, 6rgao de assessoramento
vinculado ao Conselho de Administra~ao, sera sujeito as regras previstas
no artigo 22 do Regulamento do Novo Mercado, e composto por, no
minimo, 3 (tres) membros, sendo que {i) ao menos 1 (um) deles deve ser
conselheiro independente da Companhia; e (ii) ao menos 1 (um) deles
deve ter reconhecida experiencla em assuntos de contabilidade
societaria, nos termos da regulamentacao aplicavel.

PAAAGRAFO

se - O mesmo

membro do Comite de Auditoria podera

acumular a caracterfstica prevista no Paragrafo 42 acima.

PARAGRAFO 6• - O comite de Auditoria devera aprovar regimento interno
pr6prio, aprovado pelo Conselho de
outras, as seguintes
Administra~ao

atribui~es:

Administra~ao

e prevendo, dentre

(i) opinar e auxiliar o Conselho de

na contratacao, remunera~ao e destitui~ao dos servi~os de

audltoria independente e outros servi~os passfveis de serem prestados
pelos auditores externos da Companhia; (ii) avaliar e monltorar a
qualidade e integridade das informa~oes trimestrais, demonstra~oes
intermediarias

e

demonstrac6es financeiras; (iii) supervisionar as

atividades de audltoria interna, da area de controles internos e da area
responsavel

pela

elabora~i!io

das

demonstra~oes

financeiras

da

Companhia; (iv) avaliar e monitorar as exposi~oes de rlsco da Companhia;
(v) avallar, monltorar e recomendar

a administra~~o

a corre~o ou

aprimoramento das polfticas internas da Companhia, incluindo a Politica
de Transacoes com Partes Relacionadas; (vi) assegurar que a Companhia
tenha procedimentos a serem utilizados para receber, processar e tratar
denuncias, reclama~oes e informa!;5es acerca (a) do descumprimento de
dispositivos legals
regulamentos

e

e

normativos aplicaveis

a

Companhia, alem de

c6digos internos (b) de questoes contabeis, (c) de

controles internos, e (d) de materias de auditoria; bem como assegurar
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procedimentos espedficos para prote~ao da identidade do denunciante e
a confidencialidade da informa~ao.

PARAGRAFO 7e - Para o adequado desempenho de suas fun~oes, o
Comite de Auditoria podera determinar a contrata~ao de servi~os de
advogados, consultores e analistas,

e outros recursos que sejam

necessarios ao desempenho de suas fun~oes, observado o orcamento por
ele proposto e aprovado pelo Conselho de Administracao.

PARAGRAFO ae - A Companhia devera divulgar, anualmente, relat6rio
resumido do Comi!E? de Auditoria, contemplando as reunioes realizadas e
os principals assuntos discutidos, e destacando as recomenda~oes feitas
pelo comite ao Conselho de

PARAGRAFO 9e -

Administra~ao.

Evedada a participacao, como membros do Comite de

Auditoria, de diretores, diretores de suas controladas, de seu acionista
controlador, de collgadas ou socledades sob controle comum.

SEClO II
DA DIRETORIA
ARTIGO 17

A Dlretoria e composta por, no minimo, 02 (dois) e, no maximo, 07 (sete)

diretores, acionistas ou nao, residentes no Pais, eleitos e destituiveis a qualquer tempo
pelo Conselho de Admlnistra~ao, sendo 1 (um) Dlretor Presidente, 1 (um) Diretor VicePresidente e 1 {um) Diretor de Relacoes com lnvestidores, bem como tantos diretores
sem designacao espedfica quanto seja estabelecido pelo Conselho de Admlnistra~ao,
que tambem podera fixar-lhes outra designa~ao, que poderao cumular outros cargos,
eleitos pelo Conselho de Administra~ao, para mandatos de ate 2 (dois) anos, sendo
permitida a reelei~ao. Os Diretores serao empossados na data de assinatura do
respectivo Termo de Posse.

PARAGRAFO 12 - A remunera~o global dos membros da Dlretoria sera
fixada anualmente pela Assembleia Geral, cabendo ao Conselho de
Administra~ao

a delibera~ao sabre a forma de sua distribui~ao.

PARAGRAFO 22 - Durante o perfodo de impedimento temporario de
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qualquer membro da Diretoria, as

fun~oes

a ele atribuidas serao

desempenhadas temporariamente par outro Diretor a ser designado pelo
Conselho de Administra~ao.

ARTIGO 18

Na hip6tese de ocorrer renuncia, impedimenta ou incapacidade

permanente, ausencia, falecimento ou qualquer outro evento que resulte na vadincia
permanente de quaisquer dos Diretores da Companhia, o Conselho de Administra~ao
indicara um substituto para desempenhar as fun~oes do referldo Diretor, observado o
disposto em Acordos de Acionlstas arquivados na sede social da Companhia.

ARTIGO 19

Observadas as disposi~oes do artigo 22 deste Estatuto Social, compete

aos membros da Diretoria da Companhia, indlvidualmente ou em conjunto:

(I}

representar a Companhia, atlva e passivamente, em suas rela!;5es com
terceiros, em Jufzo ou fora dele;

(ii)

supervisionar os neg6cios socials, tomando as dellbera~oes que se
fizerem necessarias;

(iii)

coordenar as atividades em conjunto com os demais diretores;

(iv)

elaborar e propor ao Conselho de Administra~ao as potrticas gerais da
Companhia, e executar as politicas existentes e aprovadas;

(v)

cumprir e fazer cumprir a orlenta~ao geral dos negocios da Companhia
estabelecida pelo Conselho de Administra~ao;

(vi)

elaborar e propor ao Conselho de Adminlstra~ao os or~amentos anual
e plurlanual da Companhia, e executar os or~amentos aprovados;

(vii)

elaborar e propor ao Conselho de Administra~ao o piano de neg6cios
da Companhla, e executar o piano de neg6cios aprovado;

(viii)

planejar e conduzir as opera!;oes da Companhia e reportar ao
Conselho de Adminlstra~ao o desempenho econ6mlco-financeiro da
Companhla;
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identificar, avaliar e
oportunidades

de

propor ao

investimento

Conselho
e/ou

de

Administra~ao

desinvestimento

que

ultrapassem os limites de al~ada da Diretoria, e executar os
investimentos e/ou desinvestimentos aprovados;

(x)

identificar, avaliar e propor ao Conselho de Administracao operacoes
de fusao, clsao e incorpora~ao em que a Companhia seja parte, bem
como aquisicoes de participacoes acionarias, e conduzir as fusoes,
cisoes, incorporacoes e aquisicoes aprovadas;

(xi)

definir e propor ao Conselho de Administracao, ap6s o levantamento
do balance, a destinacao do lucro do exerdcio, a distribuicao dos
dividendos da Companhia

e,

quando necessarlo, o orcamento de

capital;
(xii)

propor ao Conselho de Administracao a emissi.io de emlssi.io de tftulos
de dfvida para distribuiclio, publica ou privada, no Brasil ou no exterior,
inclusive notas promiss6rias (comerc!al papers) e deb~ntures simples,
nao conversfveis em acoes

e sem garantia real, bem como os seus

termos e condic6es de emissl.io;
(xiii)

elaborar, em cada exerdcio, o relat6rio da administracao e as
demonstracoes financeiras a serem submetidas ao Conselho de
Administracao e, posteriormente,

(xiv)

autorizar a aquisicao, allenacao

aAssembleia Geral;
e

oneracao de bens m6veis ou

im6veis, inclusive valores mobiliarlos, contratacao de servicos, sendo
a Companhia prestadora ou tomadora dos mesmos, podendo
estabelecer normas e delegar poderes, observado os limites de alcada
para

os quais

sera

necessaria

aprovacao

do

Conselho

de

Administracao;

(xv)

autorizar a celebracao de acordos, contratos

e

conv~nlos que

constituam 6nus, obrigac5es ou compromissos para a Companhia,
podendo estabelecer normas e delegar poderes, observado os limites
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de al~ada para os quais sera necessaria aprova~ao do Conselho de
Administra~ao;

(xvi)

propor ao Conselho de Administra~ao quaisquer reformula~oes,
altera!;oes, ou adltamentos de acordos de acionistas ou entre
acionistas, ou de contratos de cons6rcio ou entre consorciados, de
sociedades ou cons6rcios dos quais a Companhia participe e, ainda,
propor a celebra~ao de novos acordos e contratos de cons6rcio que
contemplem materias desta natureza;

(xvii) autorizar a cria~ao e o encerramento de filiais, sucursais, agencias,
dep6sitos, armazens, escrit6rio de representa~ao ou qualquer outro
tipo de estabeleclmento no Pais e no exterior;
(xviii) autorizar a celebra~ao de compromissos, ren(lncia de direitos e
transa~oes

de qualquer natureza, exceto quanto

a renuncia

aos

direitos de prefer~ncia na subscrit;ao e na aquisi~ao, podendo
estabelecer normas e delegar poderes, observado os llmites de al~ada
para

os quais sera

necessaria

aprova!;ao

do Conselho

de

Adminlstra~ao;

(xix)

fixar a orienta!;aO de voto a ser seguida por seus representantes, em
assembleias gerais ou equlvalentes nas sociedades e outras entidades
de que participa a Companhia, direta ou indiretamente, respeitadas as
oportunidades de investimento da Companhia e orienta!;oes
aprovadas pelo Conse!ho de Administra~ao, bem como o respectivo
or~amento,

e observado sempre o limite de sua al~ada com respeito,

dentre outros, ao endividamento,

a renuncia

a alienai;ao ou onerai;ao de ativos,

de direitos e ao aumento ou reducao de participacao

societaria;
(xx)

indicar para delibera!;aO do Conselho de Administras:ao as pessoas que
devam integrar 6rgaos da adminlstra~ao, consultivo e fiscal das
sociedades e entidades em que a Companhia tenha participacao,
inclusive indireta; e
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exercer outros poderes e atribui~oes conferidos pelo Conselho de

(xxi)

Administra~ifo.

PARAGRAFO 19 - Compete ao Diretor Presidente:

(a}

presidir as reunloes de Diretoria;

(b)

exercer as

fun~oes

corporativas a ele atriburdas pela Assembleia

Geral e/ou pelo Conselho de

Administra~ao,

nos termos deste

Estatuto Social;
(c)

fixar metas para o desempenho dos demais membros da
Diretoria;

(d)

representar a Diretoria perante o Conselho de Administra~ao e a
Assembleia Geral, ou designar outro membro da Diretoria para
faz~-lo;

(e)

liderar os

comit~s

de gestao que forem instalados para tratar de

determinadas atividades da Companhia e/ou de suas controlada
ou coligadas;
(f)

dirigir e coordenar os assuntos relacionados ao planejamento e
desempenho empresarlal da Companhia;

(g)

lndicar ao Conselho de Adminlstra~ao nomes para composi~o da
Oiretoria e recomendar ao Conselho de
destitui~o de

(h)

Administra~ao

a

qualquer membro da Diretoria; e

exercer outras

fun~oes

determinadas

pelo

Conselho

de

Administra~o.

PARAGRAFO 29 - Compete ao Diretor Vice-Presidente:
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(a)

substituir o Oiretor Presidente em seus impedimentos e
aus~ncias;

(b)

dire~ao

responder pela

e

coordena~ao

geral das atividades que

nao sejam de responsabilidade especifica do Diretor Presidente,
assegurando que sejam conduzidas de acordo com as politicas e
objetivos da Companhia;
(c)

coordenar a avalia~ao e implementa~o de oportunidades de
investimentos e opera~oes,

incluindo flnanciamentos,

no

interesse da Companhia;
(d)

coordenar a elabora~ao de proposta de destina~ao do lucro do
exerdcio a ser apresentada ao Conselho de

Administra~ao

em

conjunto com os demais diretores da Companhia;
(e)

guardar os livros societarlos e zelar pela regularidade dos seus
assentamentos;

{f)

avaliar e acompanhar polrticas, estrategias e dirigir as atividades
nas areas definldas pelo Diretor Presidente e/ou pelo Conselho de
Administra~ao;

(g)

e

exercer outras fun~6es determinadas

pelo

Conselho

de

Administracao.

PARAGRAFO 32 ~ Compete ao Oiretor de Rela~oes com lnvestidores:
(a)

representar a Companhia perante acionistas, investidores,
mercados regulamentados de valores mobiliarios, a CVM e demais
6rgaos relacionados as atividades desenvolvidas no mercado de
capita is;

(b)

planejar, coordenar e orientar o relacionamento e comunicacao
entre a Companhia e seus investidores, a CVM e demais 6rgaos
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nos quais os valores mobiliarios da Companhia sejam admitidos a
negocia~ao;

(c)

observar as exigencias estabelecidas pela legisla!;io do mercado
de capitais em vigor e divulgar ao mercado as informa!;oes
relevantes sobre a Companhia e seus neg6cios;

(d)

tomar

provl~ncias

para manter atualizado o registro de

companhia aberta da Companhia perante a CVM, mercados
regulamentados de valores mobiliarios e demais 6rgios de
controle que atuem nos mercados de valores mobiliarios nos
quais os valores mobiliarios da Companhia sejam admitidos
negocia~ao,

(e)

a

conforme regula~io aplicavel;

supervisionar os servi~os realizados pela institui~ao financeira
depositaria das

a~oes

relativas ao quadro acionario, tais como,

sem se limitar, o pagamento de dividendos e bonifica~oes,
compra, venda e transferencia de a~oes; e
(f)

zelar pelo cumprlmento e execu~io das regras de governanca
corporativa e das disposi~oes estatutarias e legals relacionadas ao
mercado de valores mobiliarios.

ARTIGO 20

A Oiretoria tera poderes de representa~o, administra~io e gestlllo dos

neg6clos socials, podendo, na forma prevista neste Estatuto Social e em Acordos de
Acionlstas arquivados na sede social da Companhia, validamente obrigar a Companhia,
pratlcando todos os atos e opera~oes necessarios
ARTIGO 21

aconsecu~ao dos objetivos sociais.

A Diretoria reunir-se-a sempre que os interesses socials o exiglrem, sendo

que suas delibera~oes serio tomadas por malaria simples.

PARAGRAFO 12 -As reunioes da Diretoria serio convocadas por qualquer
de seus Diretores, atraves de e-mail ou aviso entregue pessoalmente, a
todos os diretores. Considerar-se-a dispensada a convoca~ao a uma
reuniao a que comparecer a totalidade dos diretores.
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PARAGRAFO 29 -As reunioes da Diretoria serao instaladas com a presern;a
de, no mfnimo, 2 (dois) diretores.

PARAGRAFO 3S! - Um diretor podera fazer-se representar nas reunioes,
podendo votar par e-mail ou procuracao. 0 diretor que enviar seu voto ou

a

se fizer representar, na forma supra, sera considerado presente reuniao.

PARAGRAFO 42 - As reunioes da Diretoria serao lavradas atas em llvro
proprio, as quais serao assinadas pelos diretores presentes.

ARTIGO 22

Observado o dlsposto neste Estatuto Social, a Companhla sera

representada e obrigar-se-a:

(i)

pela assinatura conjunta de 2 (dois) Diretores;

(ii)

pela assinatura de 1 (um) Dlretor em conjunto com 1 (um)
procurador devidamente constituido na forma prevista neste
Estatuto Social;

(Iii)

pela assinatura de 2 (dois) procuradores, agindo em conjunto,
desde que expressamente autorizado no respectivo instrumento
de mandato; ou

(Iv)

pela assinatura de 1 (um) Olretor ou de 1 (um) procurador com
poderes especiais, agindo isoladamente, exclusivamente para fins

ad judicia ou representacao da Companhia em licita<;Cies, desde
que expressamente autorizado no respectivo instrumento de
mandato.

PARAGRAFO UNICO-As procura<;oes outorgadas pela Companhia serao
assinadas por 2 (dois) Diretores em conjunto, e, com excec;ao daquelas
outorgadas a advogados para representac;ao em processos judiciais e/ou
administrativos, terao prazo de validade determinado e vedarao o
substabelecimento.
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ARTIGO 23

Sao expressamente proibidos e serao nu!os de pleno direito quaisquer

atos praticados por Diretores, procuradores ou por empregados da Companhla que
sejam estranhos ao objeto social e aos neg6cios da Companhia, tais como avais, fiancas,
endossos e outras garantias de favor, a menos que tais atos tenham sido previamente
aprovados em Assembleia Geral.
CAP[TULOV

ASSEMBLEIA GERAL
ARTIGO 24

AAssembleia Geral reuniMe-a: (i) ordinariamente, dentro dos 4 (quatro)

primeiros meses seguintes ao encerramento do exerclcio social, para deliberar sobre as
materias constantes

do artigo

132 da

Lei

das Sociedades

por Acoes;

e

(ii} extraordinarlamente, sempre que os interesses socials assim exigirem.
PARAGRAFO 11 - As Assembleias Gerais serao convocadas: (i) pelo
Presidente do Conselho de Administra~ao; (ii) na aus@ncia do Presidente,
por membro do Conselho de Administracao que o Presidente, a seu
criterio, vier a designar; (iii) por solicitacao de qualquer acionista titular
de participacao minima estabelecida na legislacao em vigor; ou (iv) de
outra forma estabelecida na legislacao aplicavel.
PAAAGRAFO 21 - A nao convocacao de Assembleia Gera! a pedldo de
qualquer acionista com direito de faze-lo, em ate 8 (oito} dias
consecutivos, contados da

data

de recebimento da

solicitacao

pertinente, permltira a tal acionista convoca-la, nos termos da legislacao
aplicavel.
PARAGRAFO 32 - Em qualquer hip6tese, as Assembleias Gerais serao
convocadas com, no minima, 30 (trinta) dias de anteced~ncia, contado o
prazo da primeira publicacao do edital de convocacao. Se nao se realizar
a Assembleia Geral, em primelra convocacao, sera publicado novo edital
de segunda convocacao, com anteced!ncia mfnima de 8 (oito) dias
corridos.
PARAGRAFO 42 - Os documentos pertinentes a(s) materia(s) a ser(em)
deliberada(s) na Assembleia Geral deverao ser colocados

a disposicao
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dos acionistas, na sede da Companhia, na data da publica~ao do primeiro
anuncio de convoca~ao, ressalvadas as hip6teses em que a Lei ou a
regulamenta~ifo vigente

PARAGRAFO

exigir sua disponibiliza~ao em prazo maior.

51 - As Assembleias Gerais

poderao

realizar-se

presencialmente, de forma parcialmente ou exclusivamente digital, na
forma da regulamenta~ao em vigor.

PARAGRAFO 61 - Sem prejufzo do disposto na regulamenta~ao aplicavel
para assembleias parcial ou exclusivamente digitals, a mesa da
assembleia podera considerar valida a assinatura em atas se for:
(a) assinada presenclalmente; (b) certificada por entidade credenciada
da lnfraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil ("ICP-Brasil"),
nos termos da legisla~ao em vigor; (c) realizada por meio do e-CPF
(certificado digital de pessoa ffsica); e/ou (d) aposta por outro meio de
comprova~lfo

da autoria e integridade de documentos em forma

eletronica, inclusive os mecanismos eletronicos, e/ou que nao utilizem
certificados nao emitidos pela ICP-Brasil.

ARTIGO 25

As Assembleias Gerais somente serao instaladas: (i) em primeira

convoca~ao, com a presen~a de acionistas representando, no mfnimo, 25% {vinte e cinco

por cento) do capital social, salvo quando a Lei das Socledades por Ac6es exigir quorum
diverso; e (ii) em segunda convocac3o, com qualquer numero de acionistas.

PARAGRAFO 11 - A Assembleia Geral sera instalada e presidida (i) pelo
Presidente do Conselho de Administra~ao, ou (ii) em sua ausencia ou seu
impedimento, por outro administrador por ele indicado, ou, na falta de
indica~ao,

por outro membro do Conselho de Administra~ao indicado

pela maiorla dos acionistas, ou (iii) na ausencia de tal indica~ao, ou na
ausencia ou no lmpedimento do membro do Conselho de Adminlstra~ao
lndicado, por qualquer dos acionistas indicado pela maioria dos acionistas
presentes. cabera ao Presidente da Assembleia Geral, em qualquer caso,
escolher o Secretario da Mesa.

PARAGRAFO 22 • 0 acionista podera ser representado na Assembleia
Geral por procurador constitufdo ha menos de l (um) ano, que seja
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acionista, administrador da Companhia au advogado.

PARAGRAFO 32 -As delibera!f5es da Assembleia Geral serao tomadas par
maioria simples, nao computados os votos em branco, exceto as materias
sujeitas a quorum diverse par for~a de lei au autorregula~ifo.

PARAGRAFO 42 - As atas das Assembleias poderao ser lavradas na forma
de sumario dos fatos ocorridos, inclusive dissid~ncias

e

protestos,

contendo a transcricao das delibera~CSes tomadas observado o disposto
no paragrafo 121 do artigo 130, da Lei das Sociedades por A~oes.

ARTIGO 26

A Assembleia Geral tera competencia para deliberar sobre as seguintes

materias, alem das demais tribui~oes previstas na Lei das Sociedades por A~oes:

(l}

eleger as membros do Conselho de Administra~ao da Companhia,
indicando o Presidente e o Vice-Presidente, e do Conselho Fiscal,
quando instalado, e se for o caso, de seus suplentes, bem como a
destitui~ao dos mesmos;

(Ii)

deliberar sabre aumento ou redu~ao de capital social, ou emissao de
a~5es ou outros valores mobiliarios conversiveis em a~5es de emissao

da Companhia, exceto quando em conformidade com o disposto no
Artiga se deste Estatuto Social;

(iii)

deliberar sabre a altera~ao do Estatuto Social;

(iv}

dellberar sabre a o cancelamento do registro de companhia aberta
perante a CVM;

(v)

deliberar a saida da Companhia do Novo Mercado, a qual devera ser
comunicada

a B3 por escrito, com antecedencia previa de 30 (trinta)

di as;
(vi)

escolher a empresa especializada responsavel pela elabora~ao de laudo
de avalia~ao nos casos e na forma prevista neste Estatuto Social, dentre
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as empresas lndicadas em lista triplice formulada pelo Conselho de
Administracao;
(vii}

deliberar sobre a incorporacao da Companhia em outra ou vice-versa,
bem como sobre operacoes de fusao ou cisao envolvendo a Companhia;

e
(viii)

deliberar sabre a dissolu~ao e a liquidacao da Companhia ou

cessa~ao

de estado de liquida~ao.
CAPrTULOVI
CONSELHO FISCAL
ARTJGO 27

A Companhia tera um Conselho Fiscal nao permanente, a ser instalado a

pedido de acionistas, composto de1 no mfnimo, 3 (tr~s) e, no maxima, 5 (clnco)
membros, com igual numero de suplentes, que tomarao posse com a assinatura dos
Termos de Posse, que contemplara a sujelcao

a clausula compromiss6ria, observado o

disposto neste Estatuto Social. Os membros do Conselho Fiscal serao eleitos pela
Assembleia Geral, que fixara a remunera~ao, obedecido o minimo legal.
PARAGRAFO 12 - Formulado pedido para instala~ao do Conselho Fiscal e

indicados os seus membros, a Assembleia Geral elegera o seu Presidente.
PARAGRAFO 22 - Compete ao Conselheiro Fiscal Presidente: (i) convocar

e coordenar as reuni6es do Conselho Fiscal, comunicando aos demais
membros a pauta dos assuntos; (ii) fixar data e hora das reunioes do
Conselho Fiscal; (ill) permitir a presenca de outras pessoas nas reunioes
do Conselho Fiscal; (iv) encaminhar, a quern de direito, os pareceres e as
deliberacoes do Conselho Fiscal; e M nomear o Secretario da Mesa, que
sera responsavel pela elaboracao das atas das reunioes do Conselho
Fiscal.
PARAGRAFO 32 - As reunioes do Conselho Fiscal serao convocadas por

escrito, com anteced~ncia minima de 8 (oito) dias uteis, fazendo constar
da convocacao a lndicacao das materias a serem tratadas na reuniao,
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convoca~ao

para aquelas as quais comparecer a

totalidade de seus membros.

PARAGRAFO 42 - o Conselho Fiscal reunir-se-a
com a presen~a

e deliberara validamente

e votos da maioria de seus membros.

PARAGRAFO 52 - A ata sera lavrada na forma de sumario dos fatos
ocorridos, incluslve dissidencias e contera a transcri~ao apenas das
delibera~5es tomadas, podendo o

Presidente do Conselho Fiscal

determinar que o voto ou manifestacao fique em separado como anexo
da ata.

CAPfrULO VII
EXERdCIO SOCIAL, OEMONSTRAC0ES FINANCEIRAS E DESTINAclO DE LUCROS
ARTIGO 28

O exerdcio social inicia-se em 1e de janeiro e encerra-se em 31 de

dezembro de cada ano. A Companhia obrlga-se a realizar a auditoria anual de suas
demonstrac5es contabels por auditores independentes registrados na CVM.

ARTIGO 29

Do resultado do exerdcio serao deduzidos, antes de qualquer

participacao, os prejulzos acumulados, se houver, e a provisao para o imposto sobre a
renda

e contribui~ao social sobre o lucro.
PARAGRAFO UNICO - Nos termos do artigo 190 da Lei das Sociedade por
Ac5es, as participacoes estatutarias de empregados e administradores
serao determinadas, sucessivamente e nessa ordem, com base nos lucros
que remanescerem depois de deduzidos os montantes indicados no
ca put.

ARTIGO 30

Do lucro lfquido do exercicio, apurado ap6s as deduc5es mencionadas no

artigo anterior, destinar-se-a:
(a)

5% (cinco por cento} para a reserva legal, ate atingir 20% (vinte
por cento) do capital social integralizado ou o limite previsto no
artigo 193, § 12, da Lei das Sociedades por A~oes;
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25% (vinte e cinco por cento} para pagamento do dividendo
obrigat6rio a todos os seus acionistas, incidente sobre o saldo do
lucro Uquido do exerdcio, obtido apos a dedu~ao de que trata o
item "(a)'1 deste Artigo 30 e ajustado na forma do artigo 202, da
Lei das Sociedades por A~oes;

(c)

Eventual saldo, ap6s as distribuicoes anteriores, em percentual
nao superior a 70% (setenta por cento) do lucro Hquido apurado,
para a constltuicao de Reserva de lnvestimentos, com a finalidade
de financiar a expansao das atividades da Companhia e de
controladas (novos investimentos e/ou projetos), Inclusive por
subscricao

de

aumentos

de

capital,

criacao

de

novos

empreendlmentos e/ou outros instrumentos de capitalizacao,
que nao podera exceder o percentual de 100% (cem por cento} do
capital social, observado que o valor a ser destinado a cada
exerdcio para essa reserva deve ser aprovado pela Assemblela
Geral, nos termos da Lei das Sociedades por Acoes e deste
Estatuto Social.

PARAGRAFO 11 - ~ permitida a destlnacao do lucro para reserva de
conting~ncias,

reserva de incentivos fiscals e outras retencoes permltidas

na Lei das Sociedades por Ac6es, Inclusive para fazer frente a orcamento
de capital aprovado na forma de seu artigo 196.

PARAGRAFO 22 - O pagamento do dividendo obrigatorio podera ser
limitado ao montante do lucro Jfquido realizado, nos termos da Lei das
Sociedades por Acoes.

ARTIGO 31

Por proposta da Oiretoria, ad referendum da Assembleia Geral, a

Companhia podera pagar ou credltar juros aos acionistas, a tftulo de remuneracao do
capital pr6prio, observada a legislacao aplicavel. As eventuais importancias assim
desembolsadas poderao ser imputadas ao valor do dividendo obrigat6rio prevlsto neste
Estatuto.

ARTIGO 32

Em caso de creditamento de juros aos acionistas no decorrer do exerclcio

social e sua atribuicao ao valor do dlvldendo obrigat6rio, sera assegurado aos acionlstas
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o pagamento de eventual saldo remanescente. Na hip6tese de o valor dos dividendos
ser inferior ao que lhes foi creditado, a Companhia nao podera cobrar dos acionistas o
saldo excedente.

PARAGRAFO ONICO - O pagamento efetivo dos juros sobre o capital
pr6prio, tendo ocorrldo o credito no decorrer do exerclcio social, dar-se-

apor deliberac;i.io da Assembleia Geral, no curso do exerclcio social ou no
exerclcio seguinte.

ARTIGO 33

Por delibera~o da Assembleia Geral e observado o disposto no artlgo

204, da Lei das Sociedades por Ac;6es, a Companhia podera elaborar balanc;os de
periodos inferiores ao anual, inclusive semestrais, e declarar o pagamento de dlvidendo
ou juros sobre capital pr6prlo, com base nos lucros acumulados ou em lucros apurados
nestes balanc;os, imputados ao valor do dlvldendo obrigatorio.

ARTIGO 34

A Assembleia Geral podera dellberar a capitaliza~o de reservas de lucros

ou de capital, inclusive as instltufdas em balanc;os lntermediarios, observada a legislac;ao
aplicavel.

CAPfTULO VIII
DA AUENAcAO DO CONTROLE AClONARIO E PROTE9\0 DA DISPERsAO DA BASE
ACONARIA
ARTIGO 35

A alienac;ao de Controle da Companhia, direta ou indiretamente, tanto

por meio de uma (mica operac;ao, como por melo de operac;oes sucessivas, devera ser
contratada sob condic;ao de que o adquirente do Controle se obrigue a realizar oferta
publica de aquisic;ao de ac;oes ("OPA") tendo par objeto as ac;6es de emlssao da
Companhia de titularidade dos demais acionistas, observadas as condic;oes e os prazos
previstos na legislac;ao

e na regulamentac;ao em vigor e no Regulamento do Novo

Mercado, de forma a assegurar-lhes tratamento igualitario aquele dado ao alienante.

PARAGRAFO 19 • Em caso de aliena~ao indireta de Controle, o adquirente
deve divulgar O valor atribuido aCompanhia para OS efeitos de definic;ao
do prec;o da OPA, bem como divulgar a demonstra~ao justificada desse
valor.
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ze - Para OS fins deste artigo, entende-se por "Controle" e

seus termos correlatos o poder efetivamente utilizado por acionista de
dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos 6rgaos da
Companhla, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito,
independentemente da participa~ao acionaria detida, nos termos do
Regulamento do Novo Mercado.

ARTIGO 36

Qualquer Pessoa ou Grupo de Pessoas que adquirir ou se tomar titular

sobre, inclusive usufruto ou fideicomisso, direta ou indiretamente, acoes de emissao da
Companhia e/ou Outros Direitos, em percentual igual ou superior a 20% (vinte por
cento) do total de a~5es ordinarias de emissao da Companhia ("Participacao Relevante"

a

e "Acionista Adquirente", respectivamente), devera: (i) comunicar tal fato Companhia,
por meio de de notifica~ao enviada ao Diretor de Rela~oes com lnvestidores da
Companhia, contendo as informa~oes previstas no artigo 12 da lnstru~ao CVM n2 358,
de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada (ou norma que venha a substitul-la) e nos
itens 'i' ate 'm' do inciso I do Anexo II

a lnstru~ao CVM ne 361, de 5 de marco de 2002,

conforme alterada (ou norma que venha a substituf-la); e (ii) no prazo estabelecido no
paragrafo primeiro abaixo, reallzar uma oferta publica de aquisicao da totalidade das
acoes de emissao da Companhia ("OPA por Atingimento de Participacao Relevante") nos
termos deste artigo.

PARAGRAFO 12 - Caso a OPA por Atingimento de Participacao Relevante
(i) nao seja legalmente sujeita a registro na CVM, o Acionlsta Adquirente,
no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data na qual a Participacao
Relevante for atingida, devera publicar o edital da OPA por Atingimento
de

Participa~ao

Relevante; ou (ii) seja legalmente sujeita a reglstro na

CVM, o Acionista Adquirente, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da
data na qual a Particlpa~ao Relevante for atingida, devera solicitar o
reglstro da OPA por Atingimento de Participacao Relevante. Em qualquer
caso '(i}' ou '(Ii)', o leilao das

a~oes

ocorrera no prazo maximo de 30

(trinta) dlas ap6s a publicacao do edital da OPA por Atingimento de
Participacao Relevante.

PARAGRAFO 212 - A OPA por Atinglmento de Participacao Relevante
devera ser: (i) dirigida indistintamente a todos os acionistas da
Companhia, {ii) efetivada em leiliio a ser realizado na 83, (iii) lan~ada pelo
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preco determinado de acordo com o previsto no paragrafo terceiro
abaixo, (iv) paga

a vista, em moeda corrente nacional, contra a aquisicao

na OPA por Atinglmento de Participa~ao Relevante de a~oes de emissao
da Companhia; e (v} realizada de maneira a assegurar tratamento
equitativo aos destinatarios, permitir-lhes a adequada informa~ao quanta

a Companhia

e ao ofertante, e dota-los dos elementos necessarlos

tomada de uma decisao refletlda e independente quanta

a

a aceitacao da

OPA por Atlnglmento de Participa~ao Relevante.

PAR.AGRAFO 3e - O pre~o de aquisi~ao na OPA por Atingimento de
Participacao Relevante de cada acao de emissao da Companhia nao
podera ser inferior ao resultado obtido de acordo com a aplicacao da
seguinte formula:
Preco OPA =Valor da Acao + Pr~mio
Onde:
"Preco OPA" corresponde ao precode aquisi~ao de cada acao de emlssao
da Companhia na OPA prevista neste artigo.
"Valor da Acio" corresponde ao maior valor dentre (i) o pre~o de emissao
das acoes de emissao da Companhla no mais recente aumento do capital
social reallzado mediante distribuicao publica ocorrldo no perfodo de 24
(vinte e quatro) meses que anteceder a data em que se tornar obr!gat6ria
a realizacl'io da OPA nos termos deste artigo, devidamente atualizado
pelo fndice de Precos ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo
lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE ate o momenta do
pagamento;

OU

(ii)

a COtaci!o

unitaria media das acoes ordinarias de

emissao da Companhia durante o periodo de 24 (vinte e quatro) meses
anterior

a realizacao da OPA dentre os valores registrados em qualquer

bolsa de valores na qual as referldas acoes forem negociadas.
"Pr~mio"

corresponde a 130% (cento e trinta por cento) do Valor da Acao.
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PARAGRAFO 42 - A realiza~ao da OPA por Atingimento de Particlpa~ao
Relevante mencionada no caput deste artigo nao excluira a possibilidade
de outro acionista da Companhia, ou, se for o caso, a pr6pria Companhia,
formular uma OPA concorrente, nos termos da regulamenta~ao apllcavel.
PARAGRAFO

se - o Acionista Adquirente estara obrigado a atender as

eventuais solicita~oes ou as exlgencias da CVM, formuladas com base na
legisla~ao

aplicavel, relativas

a OPA

por Atingimento de Particlpa~ao

Relevante, dentro dos prazos maximos prescritos na

regulamenta~o

apllcavel.
PARAGRAFO 61 - Na hip6tese do Acionista Adquirente nao cumprir com
as obriga~oes impostas por este artigo, Inclusive no que concerne ao
atendimento dos prazos maximos (i) para a realiza~~fo ou solicita~ao do
registro da OPA por Atingimento de Participa~ao Relevante; ou (ii) para
atendimento das eventuais soliclta~oes ou exigencias da CVM, o Conselho
de

Administra~ao

da

Companhia

convocara

Assembleia

Geral

Extraordinaria, na qual o Acionista Adqulrente nao podera votar, para
deliberar sobre a suspensao do exerdcio dos direitos do Acionista
Adquirente que nao cumpriu com qualquer

obriga~ao

imposta por este

artigo, conforme disposto no artigo 120 da lei das Sociedades por A~oes,
sem prejulzo da responsabilldade do Acionista Adquirente por perdas e
danos

causados

aos

demals

acionistas

em

decorrencia

do

descumprimento das obriga~6es impostas por este artigo.
PARAGRAFO 72 - As obriga~oes constantes do artigo 254-A da lei das
Sociedades por A'6es e do Artigo 35 deste Estatuto Social nao excluem o
cumprimento, pelo Aclonista Adquirente, das obriga~oes constantes
deste artigo.
PARAGRAFO
Participa~ao

(i)

aos

se - A

obriga~ao de realizar OPA por Atingimento de

Relevante prevista neste Artiga nao se aplica:
acionistas

controladores

da

Companhia,

conforme

identificados nas Se~ao 15, do Formulario de Referl!ncia da
Companhia na data de reglstro da Companhia como emissor
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categoria "A", nos termos da lnstrucao CVM n2 480, de 7 de
dezembro de 2009, conforme alterada;

(ii)

aos Sucessores dos acionistas referidos no item '(i)' deste
Paragrafo ae, bem como aos seus respectivos Sucessores e assim
sucessivamente;

(Hi}

a qualquer transfer~ncia de a~6es de emissao da Companhia ou
Outros Oireitos (a) entre qualquer Pessoa referlda nos itens '(i}' e

'(ii)' deste Paragrafo 82, e (b) para qualquer Sucessor de qualquer
Pessoa referlda nos itens '(i)' e '(ii)' deste Paragrafo ss;
(Iv)

a qualquer Pessoa ou Grupo de Pessoas que adquira ac5es de
emissao

da

Companhia

no

ambito

de

oferta

publica

excluslvamente secundarla, na qual apenas os acionistas ou
Grupos de Acionistas (considerados individualmente ou em
conjunto) que ja eram titulares de quantidade igual ou superior a
30% (trinta por cento} do total de a~oes de emissao da Companhia
anteriormente

a data de registro da Companhia como emlssor

11

categoria A" 1 nos termos da lnstrucao CVM ne 480, de 7 de
dezembro de 2009, conforme alterada, alienem a,oes de emissao
da Companhia, observadas as regras aplicaveis relativas

a

aliena,ao de controle da Companhia, nos termos do Artigo 35;
(v)

a qualquer Pessoa ou Grupo de Pessoas que atinja a Participa,ao
Relevante:
(a)

por meio de oferta publica de aquisi~ao da totalidade das

a,aes de emissao da Companhia, desde que, em tal oferta pobllca,
tenha sido pago pre,o no mlnimo equivalente ao Pre~o OPA;
(b)

de forma involuntaria, como resultado de resgate,

cancelamento, recornpra ou grupamento de a,oes;
(c)

por meio de subscri,ao de a~oes de emissao da Companhia

no contexto de rateio e/ou leilao de sobras decorrentes do nao
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exerdcio de direlto de preferf?ncia ou prioridade por acionlstas da
Companhia, realizada em uma (mica emissao prlmaria, aprovada
em Assemblela Geral de acionlstas da Companhia convocada pelo
Conselho de Adminlstracao;

(d)

por meio de aquisicao de acoes de emissao da Companhia

no contexto de uma (mica oferta publica de acoes de emissao da
Companhia, quando tal oferta for exdusivamente primaria;
(e)

em decorr~ncla de operacao de fusao, incorporacao ou

incorporacao de ac6es envolvendo a Companhla; e

(f)

em decorr~ncia de: (x) adiantamento de legftima, doacao

ou sucessao hereditaria, desde que para descendente ou cl>njuge
de Pessoa ou Grupo de Pessoas detentor de Participacao
Relevante; ou (y) transfer~ncia para trust ou entidade fiduciaria
similar, tendo por beneficiario a pr6pria Pessoa ou Grupo de
Pessoas detentor de Participacao Relevante, seus descendentes
ou seu c6njuge.

PAMGRAFO 92 - Para os fins deste Artiga:
(i)

"Afiliada" signiflca, em relacao a uma Pessoa, qualquer outra
Pessoa que, dlreta ou lndiretamente, controle tal Pessoa, seja
controlada por tal Pessoa ou esteja sob controle comum com tal
Pessoa (I.e., mesmo controlador), e, especificamente com relacao
a qualquer entidade sem personalidade juridica ou fundo de
investlmento, cujas quotas sejam detidas em sua maioria pela
Pessoa em quest!o ou Afiliada sua ou em que a Pessoa em
questao ou Afiliada sua detenha poderes de influenciar de modo
determinante

a

gestao

do

respective

fundo

de

investimento/entidade sem personalidade juridica. Em relacao
aos Acionistas Controladores, para efeitos deste artigo 36,
qualquer Afiliada de um deles sera considerada como sendo
igualmente de todos os demais;

l
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(II)
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"Grupo de Pessoas" significa o conjunto de duas ou mais Pessoas:
(a) vinculadas por acordos de voto, orais ou escritos, seja
diretamente

ou

por

meio

de

sociedades

controladas,

controladoras ou sob controle comum, direta ou indiretamente;
(b) entre as quais haja relacao de controle, direto ou indireto;
(c) que estejam sob controle comum, direto ou indireto;
(d) agindo em conjunto; ou (e) que atuem representando
lnteresse comum, sendo certo que os Acionistas Controladores
nao serao conslderados integrantes de qualquer Grupo de
Pessoas.

lncluem-se

dentre

os

exemplos

de

pessoas

representando um interesse comum: (x) uma Pessoa titular,
direta ou indiretamente, de participacao societaria igual ou
superior a 15% (qulnze por cento) do capital social da outra
Pessoa; e (y) duas Pessoas que tenham um terceiro investidor em
comum que seja titular, direta ou indiretamente, de participacao
societaria igual ou superior a 15% (quinze por cento) do capital de
cada uma das duas Pessoas. Quaisquer sociedades, associacOes,
joint-ventures, fundac5es, clubes de investimento, condominios,
cooperativas e trusts, fundos ou carteiras de investlmentos,
universalidades de direitos ou quaisquer outras formas de
organizacao ou empreendimento serao considerados parte de um
mesmo Grupo de Pessoas sempre que tiverem os mesmos
administradores ou gestores, ou, ainda, cujos administradores ou
gestores estejam sob controle comum, sendo certo que, no caso
de fundos de investimentos com administrador ou gestor comum,
somente serao considerados como um Grupo de Pessoas aqueles
cuja polftica de investimentos e de exerddo de votos em
Assemblelas Gerais, nos termos dos respectivos regulamentos, for
de responsabilldade do admlnistrador ou gestor, em can~ter
discricionario;

(iii)

"Outros Direitos" significa, com relacao a acoes ordinarias da
Companhia, qualquer (a) usufruto ou fideicomisso sobre a~oes de
emissao da Companhia; (b) op~ao ou dlreito de compra,
subscricao ou permuta, a qualquer tltulo, que possa resultar na
aquisl~ao

de ac5es de emissao da Companhia; (c) derlvativo
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referenciado em acoes de emissao da Companhia que preveja a
possibilidade de liquida~ao ni!io exclusivamente financeira; ou
(d} outro direito que assegure, de forma permanente ou
temporaria, direitos politicos ou patrimoniais de acionista sobre
acoes de emissao da Companhla (incluindo American Depositary

Receipts (ADRs)), observado que tambem sao considerados
"Outros Dlreitos" a titularidade de bOnus de subscrlcao ou de
deb!ntures converslveis ou permutavels por acoes de emissao da
Companhia, ate o seu efetivo exercfcio, conversao ou permuta
(quando quaisquer acoes recebidas em decorr~nc:ia de seu
exercfcio, conversao ou permuta serao computadas para fins
deste Artigo); ao passo que niio sao considerados "Outros
Direitos" a constituiciio de garantia sobre acoes de emissiio da
Companhla;
(Iv)

"Pessoa" significa qualquer pessoa natural ou jurldica, sociedade,
associaciio, jolnt·venture, funda~ao, clube de investimento,
condomlnlo,

cooperativa,

trust,

fundo

ou

carteira

de

investlmentos, universalidade de direltos ou qualquer outra
forma de organlzacao ou empreendimento, residente, com
domicillo ou com sede no Brasil ou no exterior; e
(v)

"Sucessor(csl" significa, com relacao a qualquer Pessoa, seus
respectivos herdeiros, sucessores e cOnjuges ou companheiros,
cotlstas, s6cios e investidores, a qualquer tftulo, inclulndo como
resultado de reorganizacoes societarias, em sucessao legitima ou
testamentaria, antecipacao de legltima, doacoes, meacoes ou
partllhas {inclusive por div6rcios ou separacoes consensuais) ou
planejamentos sucess6rios (tais como transfer~ncia para trust ou
entidade fiduciaria similar), bem como as respectivas Afiliadas de
tais Pessoas.

PAMGRAFO 10 - Para fins do calculo do percentual de 20% (vlnte por
cento) do capital social da Companhia descrito no caput deste artigo, nao
serao computados, sem prejufzo do disposto no paragrafo setimo, os
acrescimos involuntarios de participa~ao acionaria resultantes de
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cancelamento de acoes em tesouraria, resgate de a~oes ou de redu~ao do
capital social da Companhia com o cancelamento de a~oes.
PARAGRAFO 11- 0 ofertante da OPA prevista neste Artigo fica obrigado
a divulgar suas inten~oes com rela~ao

a gestao da Companhia e as razoes

pelas quais os acionistas deveriam aceitar a OPA por Atingimento de
Particlpacao Relevante ou consentir com a aquisicao do controle, ficando
responsavel tambem pela veracidade, qualidade e sufici~ncia de tais
informacoes. Essas informacCSes devem ser no minimo, as mesmas que sao
exigidas ao Conselho de Admlnistra~ao quando da emissao do parecer
referente

a oferta.
CAPfTULOIX

DA LIQUIDA(:AO
ARTIGO 37

A Companhia sera dlssolvida e entrara em llquida~ao nos casos previstos

em lei e a Assembleia Geral fixara a forma de liquida~ao e nomeara o liquidante e o
Conselho Fiscal que conduzirao a Companhia durante o perfodo de llquidacao.

CAPITULO XII

DISPOSICOES FINAIS
ARTIGO 38

A Companhia observara os acordos de acionistas arquivados em sua sede

e que estejam em vigor na data da dellberacao aplicavel, pelo que fica vedado, (i) aos
integrantes da mesa diretora da Assemblela Geral ou da administracao, acatar
declaracao de voto de qualquer acionista, slgnatario de acordo de acionistas
devidamente arquivado na sede social, que for proferlda em desacordo com o que tiver

aCompanhia, aceitar e proceder a transferencia
de ac6es e/ou a onera~ao e/ou acessao de direito de preferencia asubscri~ao de acoes
sido ajustado no referido acordo; e {ii)

e/ou de outros valores mobiliarios que nao respeltar aqullo que estiver previsto e
regulado em acordo de acionistas.

ARTIGO 39

Os casos omissos neste Estatuto Social serao resolvidos pela Assembleia

Geral e regulados de acordo com o que preceituam a Lei das Sociedades por Acoes e a

CVM.

37

-----·

-·---·

-- - - - - - · · - - ·

..,.. ... .•• -• ••••
.
.
.
..
...• .. • •.. • ..,.••• .....• .....••
r 't

.. ..,.

• •.. • •

.....

•

•

r

'

r-

(

'

ARTIGO 40

....
fl

•

Observado o disposto no artigo 45 da Lei das Sociedades por Acoes, o

reembolso a ser pago aos acionistas dlssidentes tera por base o valor patrimonial,
constante do ultimo balan~o aprovado pela Assembleia Geral.

CAPi'TULOXlll
DO JUfzo ARBITRAL

ARTIGO 41

A Companhia, seus aclonistas, administradores e membros do Conselho

Fiscal, efetivos e suplentes, quando instalado, obrigam-se a resolver, por meio de
arbitragem, perante a Camara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu
regulamento, qualquer controversia que possa surgir entre eles, relacionada com ou
oriunda da sua condi~ao de emissor, acionistas, administradores,

e

membros do

Conselho Fiscal, em especial, decorrentes das disposi~oes contidas na Lei n2 6.385, de 7
de dezembro de 1976, conforma alterada, na Lei das Sociedades por Acoes, no Estatuto
Social da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho Monetario Nacional, pelo
Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas apllcaveis ao
funclonamento do mercado de capitals em geral, alem daquelas constantes do
Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da 83 e do contrato de
participacao no Novo Mercado.

**

** **
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Eu Ademilson de Brito Alves Viana, com inscrii;:ao ativa na OAB/(SP) sob o nQ 244.877,
expedida em 24/06/2009, inscrito no CPF nQ 140.927.888-35, DECLARO, sob as penas da
Lei penal e, sem prejufzo das sani;:oes administrativas e cfveis, que este documento

e

autentico e condiz com o original.
Documentos apresentados:
1) Uma (1) via da Capa Requerimento da Lupo S.A. emitida sob nQ de controle de
internet 029947844-1, contendo duas (2) paginas cada;

2) Tres (3) vias da Ata da Assembleia Geral Extraordinaria realizada em 21/09/2021
da Lupo S.A, contendo duas (2) paginas cada;
3) Tres (3) vias do Estatuto da Companhia Lupo S.A., a presentado coma

Documento I da Assembleia Geral Extraordinaria realizada em 21/09/2021,
contendo trinta e oito (38) paginas;

4) Tres (3) vias da Publicai;:ao do dia 18/09/2021 no Jornal O lmparcial, contendo
uma (1) pagina;

5) Tres (3) vias da Publicai;:ao do dia 15/09/2021 no Jornal O lmparcial, contendo
uma (1) pagina;

6) Tres (3) vias da Publicai;:ao do dia 11/09/2021 no Jornal O lmparcial, contendo
uma (1) pagina;

7) Tres (3) vias da Publicai;:ao do dia 14/09/2021 no Jornal Diario Oficial Empresarial,
contendo uma (1) pagina;

8) Tres (3) vias da Publicai;:ao do dia 11/09/2021 no Jornal Diario Oficial Empresarial,
contendo uma (1) pagina;

9) Tres (3) vias da Publicai;:ao do dia 10/09/2021 no Jornal Diario Oficial Empresarial,
contendo uma (1) pagina; e

10) Uma (1) via da List3 de Preseni;:a dos Acionista referente a Assembleia Geral
Extraordinaria realizada em 21/09/2021 da Lupo S.A.

Sao Paulo 22 de setembro de 2021

Ademilson de Brito Alves Viana
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NOTA DE FALECIM!!Nro
Com1111ka o faltcilnento da Sr<:
MA!tIA Tlikl!ZA I.OPES DE SOUZA
Com 66 an<» de idade, oamido no dla 121091202 l

na cidadc de Amtrko
Bmlllenst-SP
A extlnta era casada com o Sr, J<lio Baptllila dt
Soun.
Deixa: Espo10, FilhOI, Neto. Parenta • Amigos,
Seu vdwio fol realiudo no dla 12109/2021 no
Vclorlo Municipal na ddade
de Araroq11an1, e seu ;epultamclllo seti rulindo
no mesmo dla b 10:3011
no temiltrio do Sio Bmto.
Data Nncim•lllo: ! l/1)8/19SS

I

primel!il dllmm t ldliD em sepdi dllmm do (la

18 de OOTUilllO de 2021, nest. - pm~ di
mudlflii do WATVro DO ! do REGMNTO ltmRNO
dusal~

NOTA DE FAU!CIMENTO
Comunlts o {alecimento do Sr:
BlNESro GOMES ESTEVES JUNIOR
Com 62 aims de idade, ocorrido rm dla Hlt09/2Qll
na ddade de Araraquan ·SP
A extlnta era vlnva,
Mm l'llhos, Nom, Genros. Not01, Parente• e
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Amigos,
Seu V1110rio mi reallndo no dltl 1110912021 no
Vel6rlo Municipal na cillade
de Anraquar-. e ffll &epultamento 1td realmdo
no meimo dia b 10:3Qh

no cemiltrlo do Slo Bento.
Data Nascimento: 14/03/1959
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EJei~io

para Diretoria e renova~io do Conselho
Deliberativo do Araraquareuse e neste domingo

Neste domingo sera realizada a Assembleia Geral Ordinaria para
a eleivao da Diretoria (bienio outubro 2021/maio 2023) e para a
renovayao de 50% dos membros do Conselho Deliberativo para o
quatrienio (setembro 2021/abril 2025). Aeleis:ao tera inicio as 8h00
da man.ha e encerra as 15h00. Somente uma chapa, tendo como
candidato Sidney Ferrarese Junior como Presidente se inscreveu
para a eleis:io da Diretoria. Acompanhe abaixo a composivao da
chapa e os nomes dos candidatos ao Conselho.
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"Requerimento da Liceni;a Previa, Instalas:io e Operai;ao conco~
mitantes. DEMATECH EQUIPAMENTOS LIDA toma publica
que requereujunto a Secretaria de Meio Ambiente e SustentabiU~
dade de Araraquara a Licenva Previa I Instalayio I Operai;io para
fabricavao de instrumentos nao-eletronicos e utensilios para uso
medico, cirUrgico, odontol6gico e de laborat6rio ; e para fabricas:ao
de aparelhos eletromedicos e eletroterapeuticos e equipamentos de
irradiai;io, localizada aRua Antenor Borba, n" 39, Bairro Parque
Laranjeiras, no Municipio de Araraquara"
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