Assembleia Geral Extraordinária
SP - 23760227v11

Srs. Acionistas,
A administração da Guararapes Confecções S.A. (“Companhia”), na forma da
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), e da Instrução CVM nº 481 de
17 de dezembro de 2009 (“Instrução CVM 481/09”), apresenta, a seguir, sua proposta
para a matéria constante da ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia, a ser realizada no dia 20 de dezembro de 2018, às 10h00min (“AGE”).
Natal/RN, 19 de novembro de 2018.
New ton Rocha de Oliveira Júnior
Diretor de Relações com Investidores
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os acionistas detentores de ações ordinárias da Guararapes Confecções S.A.
(“Companhia”) para a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia que será realizada, em
primeira convocação, às 10:00 horas do dia 20 de dezembro de 2018, na sede social da Companhia,
na Rod. RN 160, s/n, Km 3, bloco A, 1º andar, Distrito Industrial, cidade de Natal, Estado do Rio
Grande do Norte, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia (“AGE”):
(A) a proposta de conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em
ações ordinárias, na proporção de 1 (uma) ação preferencial para 1 (uma) ação ordinária
(“Conversão de Ações”);
(B) caso a Conversão de Ações seja aprovada, a proposta de reforma do Estatuto Social da
Companhia, em consequência da Conversão de Ações, com a alteração dos artigos 5º, caput, e 7º;
e
(C) a autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos o s atos
necessários à implementação e formalização das deliberações descritas nos itens (A) e (B) acima.
Conforme disposto no artigo 136, inciso II e parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), a
eficácia da Conversão de Ações dependerá da sua aprovação por titulares de mais da metade das
ações preferenciais de emissão da Companhia, reunidos em Assembleia Especial de Acionistas
Titulares de Ações Preferenciais, a qual foi convocada para às 9:30 horas, na mesma data da AGE.
Informações Gerais
Para participação na AGE, os acionistas titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia
deverão apresentar os seguintes documentos:
a) Comprovante ou extrato expedido pela instituição financeira depositária das ações
escriturais de sua titularidade ou custódia expedido, no máximo, até 2 (dois) dias que
antecederem a data de realização da AGE;
b)

Documento de identificação com foto recente e com validade em todo território nacional;

c) No caso da pessoa jurídica, cópia do Estatuto Social ou do Contrato Social atualizado e do
ato que investe o representante de poderes como representante legal para comparecimento à
AGE; e
d) No caso de fundos de investimento, cópia do regulamento e cópia do Estatuto S ocial ou do
Contrato Social atualizado do gestor ou administrador, conforme o caso, a depender das regras
de representação do fundo.
Os documentos aceitos no item “(b)” das Informações Gerais acima, para a Companhia serão os
seguintes:




Carteira de Identidade de Registro Geral (RG) expedida por órgão autorizado;
Carteira de Identidade de Registro de Estrangeiro (RNE) expedida por órgão autorizado;
Passaporte válido expedido por órgão autorizado;
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Carteira de Órgão de Classe válida como identidade civil para os fins legais, expedida por
órgão autorizado (OAB, CRM, CRC, CREA); ou

Carteira Nacional de Habilitação com foto (CNH).
O acionista que desejar ser representado por procurador na AGE deverá atender ao disposto no
artigo 126, parágrafo 1º, da Lei das S.A., apresentando à Companhia procuração com poderes
especiais. A procuração deverá conter a indicação do lugar onde foi passada, a qualificação
completa do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga , com a designação e a
extensão dos poderes conferidos, contendo o reconhecimento da firma do outorgante.
Solicita-se que os documentos dos acionistas expedidos no exterior tenham reconhecimento das
assinaturas por tabelião ou notário público, sejam apostilados ou, caso o país de emissão do
documento não seja signatário da Convenção de Haia (Convenção da Apostila), legalizados em
Consulado brasileiro, e, em ambos os casos, referidos documentos sejam traduzidos por tradutor
juramentado matriculado na Junta Comercial e, no caso de procurações, registrados no Registro
de Títulos e Documentos, nos termos da legislação em vigor. Não será necessária a tradução
juramentada de documentos originalmente lavrados em português, inglês ou espanhol ou que
venham acompanhados da respectiva tradução nesses mesmos idiomas .
Solicitamos que a documentação descrita acima seja depositada, até às 18:00 do dia 17 de
dezembro de 2018, (i) na sede social da Companhia, localizada na Rod. RN 160, s/n, Km 3, bloco
A, 1º andar, Distrito Industrial, cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, CEP 59115 -900,
aos cuidados de Vera Lucia Rocha Gurgel de Medeiros; ou (ii) por fax (+55 84 3227-2337); ou (iii)
por envio de e-mail para o endereço eletrônico vera@guararapes.ind.br.
A Companhia informa que se encontram à disposição, na sua sede social, no seu site de Relações
com Investidores (www.riachuelo.com.br/ri), bem como nos sites da B3 (www.b3.com.br) e da
Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), o presente Edital de Convocação e a
Proposta da Administração, que contém as informações requeridas pela Instrução CVM 481/09
sobre as matérias a serem examinadas e discutidas na AGE.

Natal/RN, 20 de novembro de 2018.

Flávio Gurgel Rocha
Presidente do Conselho de Administração
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CONDIÇÕES E PRAZOS PARA PARTICIPAÇÃO NA ASSEMBLEIA
Para participação na AGE, os acionistas titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia
deverão, por si, ou por meio de seus procuradores ou representantes, conforme previsto no artigo
126 da Lei das S.A., apresentar os seguintes documentos :
a) Comprovante ou extrato expedido pela instituição financeira depositária das ações
escriturais de sua titularidade ou custódia expedido, no máximo, até 2 (dois) dias que
antecederem a data de realização da referida AGE;
b)

Documento de identificação com foto recente e com validade em todo território nacional;

c) No caso da pessoa jurídica, cópia do Estatuto Social ou do Contrato Social atualizado e do
ato que investe o representante de poderes como representante legal para comparecimento à
AGE; e
d) No caso de fundos de investimento, cópia do r egulamento e cópia do Estatuto Social ou do
Contrato Social atualizado do gestor ou administrador, conforme o caso, a depender das regras
de representação do fundo.
Os documentos aceitos no item “(b)” acima pela Companhia serão os seguintes (os quais deverão
ser apresentados por acionista pessoa física e representantes de acionistas pessoas físicas ou
jurídicas, conforme aplicável):

Carteira de Identidade de Registro Geral (RG) expedida por órgão autorizado;

Carteira de Identidade de Registro de Estrangeiro (RNE) expedida por órgão autorizado;

Passaporte válido expedido por órgão autorizado;

Carteira de Órgão de Classe válida como identidade civil para os fins legais, expedida por
órgão autorizado (OAB, CRM, CRC, CREA); ou

Carteira Nacional de Habilitação com foto (CNH).
O acionista que desejar ser representado por procurador na AGE deverá atender ao disposto no
artigo 126, parágrafo 1º, da Lei das S.A., apresentando à Companhia procuração com poderes
especiais. A procuração deverá conter a indicação do lugar onde foi passada, a qualificação
completa do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga , com a designação e a
extensão dos poderes conferidos, contendo o reconhecimento da firma do outorgante.
Solicita-se que os documentos dos acionistas expedidos no exterior tenham reconhecimento das
assinaturas por tabelião ou notário público, sejam apostilados ou, caso o país de emissão do
documento não seja signatário da Convenção de Haia (Convenção da Apostila), legalizados em
Consulado brasileiro, e, em ambos os casos, referidos documentos sejam traduzidos por tradutor
juramentado matriculado na Junta Comercial e, no caso de procurações, registrados no Registro
de Títulos e Documentos, nos termos da legislação em vigor. Não será necessária a tradução
juramentada de documentos originalmente lavrados em português, inglês ou espanhol ou que
venham acompanhados da respectiva tradução nesses mesmos idiomas .
Solicitamos que a documentação descrita acima seja depositada, até às 18:00 do dia 17 de
dezembro de 2018, por fax, e-mail ou correspondência para os seguintes endereços:
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A/C Vera Lucia Rocha Gurgel de Medeiros
Fax: +55 84 3227 2337
E-mail: vera@guararapes.ind.br
Endereço: Rodovia RN 160, s/n, Km 3, bloco A, 1º andar, Distrito Industrial
Cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte
CEP: 59.115-900
Deverão ser apresentadas as vias originais dos documentos de identificação, exceto se forem
apresentados antecipadamente cópias autenticadas dos documentos.
Qualquer dúvida, favor contatar:
 Vera Lucia Rocha Gurgel de Medeiros
vera@guararapes.ind.br; ou

– Secretaria - telefone: +5584 3204-1100,

 Marcelo Oscar – Departamento de Relações com Investidores – telefone: +5511 2281-2137,
marcelo@riachuelo.com.br.
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PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO
A administração da Companhia vem, por meio desta, nos termos da Instrução CVM 481/09,
apresentar, a seguir, a Proposta da Administração relativamente às matérias constantes da ordem
do dia da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 20 de dezembro de 2018, às
10h00min (“Proposta”), conforme abaixo:
1) Deliberar sobre a proposta de conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão
da Companhia em ações ordinárias
A administração da Companhia propõe a aprovação da conversão da totalidade das ações
preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias de emissão da Companhia, na
proporção de 1 (uma) ação preferencial para 1 (uma) ação ordinária (“Conversão de Ações”).
A Conversão de Ações busca conferir os mesmos direitos patrimoniais e políticos a todos os
acionistas da Companhia, de forma a simplificar a estrutura acionária da Companhia, resultando
em potencial aumento de liquidez e maior alinhamento entre os acionistas da Companhia.
Cumpre ressaltar que, nos termos do artigo 136, inciso II, da Lei das S.A., a Conversão de Ações
dependerá da aprovação de acionistas que representem, metade, no mínimo, das ações com
direito a voto. Em atendimento ao disposto no artigo 17 da Instrução CVM 481 /09, as informações
referentes à extinção das preferências atribuídas às ações preferenciais decorrentes da proposta
de Conversão de Ações constam no Anexo I a esta Proposta.
Ainda, nos termos do artigo 136, §1º, da Lei das S.A., a Conversão de Ações também dependerá
da aprovação de titulares de mais da metade das ações preferenciais da Companhia.
2)

Deliberar sobre a proposta de alteração ao Estatuto Social da Companhia

Em decorrência da proposta de Conversão de Ações, a administração da Companhia propõe
alterações ao Estatuto Social da Companhia de modo a excluir referências atualmente constantes
às ações preferencias da Companhia, bem como direitos atribuídos a essa esp écie de ações.
Em atendimento ao disposto no artigo 11 da Instrução CVM 481/09, o relatório detalhando a
origem e a justificativa das alterações propostas, os efeitos jurídicos e econômicos, bem como a
cópia do Estatuto Social da Companhia constam do Anexo II da presente Proposta.
3) Deliberar sobre a autorização para que a administração tome todas as medidas necessárias
para implementação da Conversão de Ações
A administração da Companhia propõe que, caso a Conversão de Ações seja aprovada, os
acionistas autorizem os membros da administração da Companhia a tomar todas as medidas
necessárias para implementação das Conversão de Ações.
Natal/RN, 19 de novembro de 2018.

Newton Rocha de Oliveira Júnior
Diretor de Relações com Investidores
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ANEXO I
AÇÕES PREFERENCIAIS
(Anexo 17 da Instrução CVM 481/09)
1.

Havendo criação de ações preferenciais ou nova classe de ações preferenciais

Não aplicável.
2. Havendo alteração nas preferências, vantagens ou condições de resgate ou amortização de
ações preferenciais:
a.

Descrever, pormenorizadamente, as alterações propostas:

A administração propõe que a totalidade das 31.200.000 (trinta e um milhões e duzentas mil)
ações preferenciais de emissão da Companhia sejam convertidas em ações ordinárias de emissã o
da Companhia, na proporção de 1 (uma) ação ordinária para cada 1 (uma) ação preferencial. Com
a Conversão de Ações, o capital social da Companhia de R$ 3.100.000.000,00 (três bilhões e cem
milhões de reais) passará a ser dividido em 62.400.000 (sessenta e dois milhões e quatrocentas
mil) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
b.

Fundamentar, pormenorizadamente, as alterações propostas

A Conversão de Ações busca conferir os mesmos direitos patrimoniais e políticos a todos os
acionistas da Companhia, de forma a simplificar a estrutura acionária da Companhia, resultando
em potencial aumento de liquidez e maior alinhamento entre os acionistas da Companhia.
c. Fornecer análise pormenorizada do impacto das alterações propostas sobre os titulares das
ações objeto da alteração
Caso a Conversão de Ações seja aprovada, as ações preferenciais de emissão da Companhia
tornar-se-ão ações ordinárias, passando a contar com direito de voto idêntico àquele aplicável às
ações ordinárias atualmente emitidas pela Companhia.
Por outro lado, as ações convertidas deixarão de possuir as preferenciais atribuídas a elas no
artigo 7º do Estatuto Social da Companhia, a saber: a) prioridade na distribuição de dividendos
ou de juros sobre capital próprio, ou ambos, fixados pela Assembleia Geral, 10% (dez por cento)
superiores aos atribuídos a cada ação ordinária; e b) prioridade no reembolso do capital, sem
prêmio, em caso de liquidação da Companhia. Dessa forma, caso aprovada a Conversão de Ações,
as ações preferenciais convertidas em ordinárias passarão a receber dividendos e reembolso de
capital em caso de liquidação da Companhia nas mesmas condições àquelas aplicáveis às demais
ações ordinárias de emissão da Companhia.
Caso aprovada a Conversão de Ações, o capital social da Companhia passará a ser dividido
apenas em ações ordinárias, assim, todas as ações de emissão da Companhia atribuirão iguais
direitos políticos e patrimoniais aos seus titulares. Dessa forma, todas as ações da Companhia
passarão a ter direito a voto nas Assembleias Gerais da Companhia.
d.

Fornecer análise pormenorizada do impacto das alterações propostas sobre os direitos dos
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titulares de outras espécies e classes de ações da companhia
Caso aprovada, a Conversão de Ações fará com que a quantidade de ações da Companhia com
direito a voto seja aumentado, diluindo o poder de voto dos atuais detentores de ações ordinárias
da Companhia.
Por outro lado, com a extinção da preferência ao recebimento de dividendos, todas as ações de
emissão da Companhia participarão em igualdade de condições da distribuição de dividendos
pela Companhia.
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ANEXO II
PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL
(Artigo 11 da Instrução CVM 481/09)
Relatório detalhando a origem e justificativa das alterações propostas e analisando os seus efeitos
jurídicos e econômicos:

Redação Original
Art. 5º - O capital social da
Companhia,
totalmente
integralizado,
é
de
R$
3.100.000.000,00 (três
bilhões e cem milhões de
reais) dividido em 62.400.000
(sessenta e dois milhões e
quatrocentas
mil)
ações
escriturais,
sem
valor
nominal,
das
quais,
31.200.000 (trinta e um
milhões e duzentas mil)
ordinárias,
e
31.200.000
(trinta e um milhões e
duzentas mil) preferenciais.

Art. 7º - As ações preferencias
não conferem o direito de
voto aos seus titulares,
ressalvadas as
hipóteses
previstas em
lei,
mas
asseguram
aos
seus
possuidores: a) prioridade na
distribuição de dividendos
ou juros sobre o capital
próprio, ou ambos, fixados
pela Assembleia Geral, 10%

Redação Proposta
Comparada
Art. 5º - O capital social da
Companhia,
totalmente
integralizado,
é
de
R$
3.100.000.000,00 (três
bilhões e cem milhões de
reais) dividido em 62.400.000
(sessenta e dois milhões e
quatrocentas mil) ações,
todas ordinárias, escriturais,
sem valor nominal, das quais,
31.200.000 (trinta e um
milhões e duzentas mil)
ordinárias, e 31.200.000 (trinta
e um milhões e duzentas mil)
preferenciais.

Art. 7º - As ações preferencias
não conferem o direito de
voto aos seus titulares,
ressalvadas as
hipóteses
previstas em
lei,
mas
asseguram
aos
seus
possuidores: a) prioridade na
distribuição de dividendos
ou juros sobre o capital
próprio, ou ambos, fixados
pela Assembleia Geral, 10%

Justificativa e Efeitos
A alteração proposta tem
como objetivo ajustar a
composição do capital social
da Companhia para refletir a
conversão da totalidade das
ações
preferenciais
de
emissão da Companhia em
ações ordinárias. A alteração
conferirá os mesmos direitos
patrimoniais e políticos a
todos os
acionistas da
Companhia.
Caso a Conversão de Ações
seja aprovada, as ações
preferenciais de emissão da
Companhia
tornar-se-ão
ações ordinárias, passando a
contar com direito de voto
idêntico àquele aplicável às
ações ordinárias atualmente
emitidas pela Companhia.
Por outro lado, as ações
convertidas deixarão de
possuir
as
preferenciais
atribuídas a elas na redação
original do artigo 7º do
Estatuto
Social
da
Companhia.
A alteração proposta tem
como
objetivo, caso
a
proposta da Conversão de
Ações seja aprovada, (i)
excluir a referência às ações
preferenciais da Companhia,
bem como aos direitos
atribuídos a elas, e (ii)
assegurar que a Companhia
mantenha uma estrutura
acionária
simplificada,
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(dez por cento) superiores aos
atribuídos a cada ação
ordinária; b) prioridade no
reembolso do capital, sem
prêmio,
em
caso
de
liquidação da Companhia.

(dez por cento) superiores aos
atribuídos a cada ação
ordinária; b) prioridade no
reembolso do capital, sem
prêmio,
em
caso
de
liquidação da Companhia. A
Companhia
não
poderá
emitir ações preferenciais ou
partes beneficiárias.

composta apenas de ações
ordinárias
e
sem
a
possibilidade de emissão de
partes beneficiárias, com
maior alinhamento entre os
acionistas da Companhia.
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Cópia do Estatuto Social contendo, em destaque, as alterações propostas:
Guararapes Confecções S.A.
Companhia aberta
CNPJ/MF nº 08.402.943/0001-52
ESTATUTO SOCIAL
Capítulo I - Denominação, Sede, Foro, Objeto e Duração
Art. 1º - GUARARAPES CONFECÇÕES S.A., constituída em 06 de outubro de 1956, sob a
denominação social de Confecções Guararapes S.A., é a companhia que se regerá pelo presente
estatuto e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis.
Art. 2º - A companhia tem foro nesta cidade de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte,
e sede à Rodovia RN 160, s/n, Km 3, bloco A, 1º andar, Distrito Industrial de Natal, CEP 59115900, podendo, no entanto, a critério do seu Conselho de Administração, abri r e encerrar filiais,
agências, escritórios e depósitos em qualquer parte do território nacional.
Art. 3º- A companhia tem por objeto: a) indústria têxtil em geral; b) a indústria de confecções de
roupas e de tecidos em geral, sua comercialização por atacado e a varejo, e exportação; c) a
importação e comercialização, por atacado, de confecções e tecidos, produtos de perfumaria e
esportivos, calçados, roupas de cama, mesa, banho e cozinha, brinquedos, relógios e cronômetros,
artigos para fumantes e material de acampamento; d) serviços de comunicação, publicidade e
propaganda; e) serviços de criação e confecção de artigos do vestuário em geral e de cama, mesa,
banho e cozinha; f) participação no capital social de outras sociedades.
Art. 4º - O prazo de duração da companhia é por tempo indeterminado.
Capítulo II - Capital e Ações
Art. 5º - O capital social da Companhia, totalmente integralizado, é de R$ 3.100.000.000,00 (três
bilhões e cem milhões de reais) dividido em 62.400.000 (sessenta e dois milhões e quatrocentas
mil) ações, todas ordinárias, escriturais, sem valor nominal, das quais, 31.200.000 (trinta e um
milhões e duzentas mil) ordinárias, e 31.200.000 (trinta e um milhões e duzentas mil)
preferenciais.
Art. 6º - Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações da Assembléia Geral, sendo
ela indivisível perante a sociedade.
Art. 7º - As ações preferencias não conferem o direito de voto aos seus titulares, ressalvadas as
hipóteses previstas em lei, mas asseguram aos seus possuidores: a) prioridade na distribuição de
dividendos ou juros sobre o capital próprio, ou ambos, fixados pela Ass embleia Geral, 10% (dez
por cento) superiores aos atribuídos a cada ação ordinária; b) prioridade no reembolso do capital,
sem prêmio, em caso de liquidação da Companhia. A Companhia não poderá emitir ações
preferenciais ou partes beneficiárias.
Art. 8º - Na proporção do número de ações que possuírem, os acionistas terão preferência para a
subscrição de ações da mesma classe, no aumento do capital social.
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§ 1º - O direito de preferência deverá ser exercido no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da
publicação do edital pertinente.
§ 2º - Não haverá direito de preferência para o acionista cuja participação na sociedade tenha sido
em decorrência de ações integralizadas com recursos de incentivos fiscais.
Capítulo III – Assembléia Geral
Art. 9º - A Assembleia Geral se reunirá, ordinariamente, nos primeiros 4 (quatro) meses de cada
exercício social, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem.
Parágrafo único - A Assembleia Geral terá a sua convocação, o seu funcionamento e as suas
atribuições na forma prevista na legislação pertinente.
Art. 10 - Os acionistas poderão fazer -se representar na Assembleia Geral por procurador
legalmente constituído, munido de instrumento procuratório com poderes específicos e que
atenda aos requisitos legais.
Capítulo IV - Conselho de Administração
Art. 11 - A companhia terá um Conselho de Administração constituído de 3 (três) membros,
brasileiros, residentes no país e acionistas, eleitos pela Assembleia Geral para um mandato de 1
(um) ano, permitida a reeleição, e que exercerão suas funções independentemente de prestação
de caução.
§ 1º - O Conselho de Administração elegerá entre os seus membros, um presidente, que convocará
e presidirá suas reuniões, e um vice-presidente, que o substituirá nos seus impedimentos e
ausências eventuais.
§ 2º - O presidente do Conselho de Administração terá, além do voto comum, o de qualidade, em
caso de empate na votação.
§ 3º - No caso de vacância do cargo de Conselheiro, o substituto será nomeado pelos
remanescentes e permanecerá no cargo até a primeira Assembleia Geral que se realizar.
§ 4º - O Conselho de Administração terá as atribuições previstas na legislação pertinente, sendo
ainda, de sua exclusiva competência, as autorizações para alienar imóveis, hipotecar bens,
constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos ou de direitos creditórios e
dar bens móveis em alienação fiduciária em garantia, bem assim adquirir ações de sua emissão
para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria e posterior alienação.
Capítulo V - Diretoria
Art. 12 - A Companhia terá uma diretoria constituída de 3 (três) membros, brasileiros, acionistas
ou não, residentes no país, os quais, nomeadamente, exercerão os cargos de presidente, vicepresidente e diretor, eleitos pelo Conselho de Administração para cumprimento de mandato de
1 (um) ano, podendo ser reeleitos, mas destituíveis pelo mesmo Conselho a qualquer tempo.
§ 1º - Os diretores tomarão posse de seus cargos mediante assinatura do seu correspondente
“Termo de Posse”, lavrado no livro de atas do Conselho de Administração e são dispensados de
prestar caução.
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§ 2º - Expirado que seja o prazo de seus mandatos, os diretores permanecerão em seus cargos, na
plenitude de seu exercício, com os mesmos direitos e deveres, até a prestação de contas de sua
gestão e posse de seus substitutos, no caso de não serem reeleitos.
Art. 13 - Em caso de vacância na diretoria, de qualquer de seus membros, caberá ao Conselho de
Administração eleger o substituto para complementação do mandato do substituído ou ainda,
determinar o preenchimento do cargo, cumulativamente, por outro diretor, se tanto lhe parecer
mais conveniente.
Art. 14 - Isoladamente os diretores têm poderes que a lei lhes confere para a prática de todos os
atos e operações normais de gestão, relativos aos fins da companhia.
§ 1º - Os atos que importem em responsabilidade e obrigações para a companhia, como
assinaturas de contratos, emissão e endosso de cheques, realização de operações de empréstimos
e financiamentos, constituição de procuradores com poderes específicos e prazos det erminados,
serão praticados, isoladamente, pelo presidente ou, conjuntamente, por 2 (dois) diretores, ou por
1 (um) diretor e 1 (um) procurador, ou ainda, por 2 (dois) procuradores.
§ 2º - A companhia, sempre que representada na forma prevista no parágrafo anterior, poderá
prestar avais ou fianças em favor de empresas subsidiárias integrais, coligadas ou controladas,
junto a quaisquer instituições financeiras em operações de financiamento e empréstimos ou
abertura de crédito, em contratos de locação de imóveis comerciais para sua subsidiária e demais
contratos de interesse da Companhia, assinando como interveniente os respectivos instrumentos,
independentemente de valores ou prazos.
§ 3º - Sem prejuízo do disposto na lei, no caput do artigo e nos parágrafos anteriores, os diretores
terão as atribuições que lhes forem determinadas pelo Conselho de Administração.
§ 4º - É defeso aos diretores dar fianças, avais ou assinaturas em qualquer documento de favor,
em nome da companhia, ressalvada a hipótese do parágrafo 2º deste artigo.
Capítulo VI - Conselho Fiscal
Art. 15 - A companhia terá um Conselho Fiscal com um número mínimo de 3 (três) e o máximo
de 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, cujo funcionamento somente ocorrerá
nos exercícios sociais em que for instalado a pedido de acionistas, nos termos da legislação
vigente.
Parágrafo único - O Conselho Fiscal terá a sua constituição, o seu funcionamento, as suas
atribuições e remuneração de seus membros, na forma disciplinada pelas disposições que lhe
forem aplicáveis.
Capítulo VII - Exercício Social
Art. 16 - O exercício social se iniciará em 1º de janeiro e se encerrará no dia 31 de dezembro de
cada ano, quando será processado o levantamento do balanço geral com suas demonstrações
financeiras.
Art. 17 - Os dividendos anuais terão como limite o mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do
lucro líquido ajustado nos termos da legislação pertinente, excluídas as reservas constituídas de
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incentivos fiscais, podendo, ainda, o Conselho de Administração decidir pela distribuição
antecipada de dividendos, quando assim permitirem os lucros até então apurados.
§ 1º – A Companhia também poderá efetuar pagamento ou creditar juros aos acionistas, a título
de remuneração de capital próprio, aplicando a legislação vigente. Os valores creditados ou
desembolsados poderão ser imputados ao valor dos dividendos anuais previst o neste Estatuto
Social.
§2º - Os dividendos anuais serão compensados com os juros creditados aos acionistas durante o
exercício social, que terão garantido o pagamento do saldo remanescente, se houver. Caso o valor
dos dividendos anuais for inferior aos juros creditados, não poderá a Companhia cobrar o
excedente dos acionistas.
§3º – Por deliberação do Conselho de Administração a Companhia poderá a seu critério, elaborar
balanços semestrais, ou em períodos inferiores, para declarar.
§4º – O pagamento de dividendos intermediários ou juros sobre o capital próprio, ou ambos,
serão baseados nos lucros apurados nos balanços semestrais, ou em períodos inferiores.
§5º – O pagamento de dividendos intermediários ou juros sobre o capital próprio deverá ser
registrado na conta de lucros acumulados ou de reserva de lucros existentes nos balanços
apurados semestralmente ou em períodos inferiores.
Parágrafo único – A Assembléia Geral estabelecerá o prazo e as regras para o pagamento dos
dividendos, dos juros sobre o capital próprio e da distribuição de ações provenientes de capital,
respeitadas as disposições disciplinadoras da matéria.
Art. 18 – Os dividendos ou os juros sobre o capital próprio, ou ambos, não reclamados no período
de 03 (três) anos, a contar da data do aviso do seu pagamento, n ão renderão juros e prescreverão
em favor da companhia, nos termos do art. 287, seus parágrafos e incisos, da Lei Federal n.
6.404/76.
Capítulo VIII - Liquidação, Dissolução e Extinção
Art. 19 - A companhia entrará em liquidação e se dissolverá e extinguirá nos casos e pela forma
previstos na legislação vigente.
***
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