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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

1. REALIZAÇÃO: Em 28 de setembro de 2011, às 11h00min, na sede da Companhia na Av. Sen. 

Alberto Pasqualini, 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95900-000. 
 

2. PRESENÇAS: A totalidade dos membros que compõem o Conselho de Administração. 
 

3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. PAULO VICENTE SPERB, Presidente e Sr. AGOSTINHO DALLA 

VALLE, Secretário. 
 

4. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos os presentes deliberaram: 
 

4.1 – Aprovar a lavratura da presente ata nos termos dos §§ 1º do art. 130 da Lei 6404/76. 

 
4.2 – Em decorrência da conclusão da operação de emissão particular de subscrição de ações 

aprovada pelo Conselho de Administração em 28 de junho de 2011: 
 

4.2.1 – Homologar o aumento do Capital Social da Companhia, deliberado pela RCA realizada em 
28.06.2011, de R$ 49.106.800,00 para R$ 83.593.000,00, representado por 507.150.000 ações 

Ordinárias Nominativas, sem valor nominal, em decorrência da subscrição da totalidade das 

101.430.000 ações, todas Ordinárias, sem valor nominal, ao preço de subscrição de R$ 0,34, cada 
ação, integralizadas no ato da subscrição, de acordo com o Relatório de Subscrição elaborado pela 

instituição depositária das ações – Itaú-Unibanco S/A. (anexo 1); 
 

4.2.2 – Em consequência da deliberação retro o Capital Social da Companhia passa a ser de R$ 

83.593.000,00 (oitenta e três milhões, quinhentos e noventa e três mil reais) representado por 
507.150.000 ações Ordinárias Nominativas, sem valor nominal.  

 
4.2.3 – Caberá à próxima Assembléia Geral a alteração do Art. 5º do Estatuto Social, que então 

passará a ter a seguinte redação: “Artigo 5º - O Capital Social da Companhia é de R$ 83,593.000,00 
(oitenta e três milhões, quinhentos e noventa e três mil reais) representado por 507.150.000 
(quinhentas e sete milhões, cento e cinquenta mil) ações Ordinárias Nominativas, sem valor nominal.” 
 
4.2.4 – Declarar cumpridas todas as formalidades inerentes ao aumento do Capital Social da 

Companhia mediante a emissão particular de 101.430.000 ações Ordinárias Nominativas, sem valor 
nominal, conforme está expresso no Relatório de Subscrição elaborado pela instituição depositária das 

ações – Itaú-Unibanco S/A. (anexo 1). 

 
4.3 – Aceitar o pedido de renúncia do Diretor Presidente Sr. Antonio Apércio Klein, após análise dos 

motivos. 
 

4.4 – Eleger para o cargo de Diretor, sem designação específica, da Companhia o Sr. Sérgio Muradás, 

brasileiro, casado, Administrador de Empresas, portador da Carteira Nacional de Habilitação 
01276818029, expedida pelo DETRAN-RS e CPF 442.107.950-20, residente e domiciliado na rua 

Federação, 1978/402, Centro, na cidade de Taquara (RS), CEP 95960-000. O diretor eleito declara 
para todos os fins e efeitos legais que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o 

impeça de exercer atividades mercantis. 
 

4.5 – Manter vago, temporariamente, o cargo de Diretor Presidente da Companhia. 
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5. ENCERRAMENTO: Esgotados os assuntos da ordem do dia a reunião foi suspensa para a 

lavratura da presente ata que, após lida e em tudo achada conforme, é ratificada e assinada pelos 
presentes, dela tirando-se cópias para os fins legais. 

 

6. ASSINATURAS: Paulo Vicente Sperb (Presidente); Agostinho Dalla Valle (Secretário); Sérgio 
Roberto Jaeschke Jaeger (Vice Presidente); Peter Edward Cortes Marsden Wilson e Ernani Catalani 

Filho (Conselheiros).  
 

7. DECLARAÇÃO: Na qualidade de presidente do Conselho de Administração declaro que a presente 
ata é cópia fiel da transcrita no livro próprio e as assinaturas nela apostas e retro transcritas são 

autenticas. 

 
Lajeado (RS), 28 de setembro de 2011. 

 
 

 

PAULO VICENTE SPERB 
Presidente do Conselho de Administração 

 


