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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
 

1. REALIZAÇÃO: Em 28 de junho de 2011, às 14h00min, na sede da companhia na Av. Sen. 

Alberto Pasqualini, 1535, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado (RS). 

2. PRESENÇAS: A totalidade dos membros que compõem o Conselho de Administração. 
3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. SÉRGIO ROBERTO JAESCHKE JAEGER, Presidente e Sr. LUIZ 

CARLOS SAMBO, Secretário. 
4. DELIBERAÇÕES: Após minuciosa análise dos assuntos da pauta e exposição justificativa da 

Diretoria da Companhia visando atender a necessidade de recursos financeiros para atender “Plano 

Estratégico de Recuperação de companhias controladas”, os presentes decidiram, sem votos 
contrários: 

4.1 – Aprovar o aumento do Capital Social da Companhia de R$ 49.106.800,00 para R$ 
83.593.000,00, conforme autorização expressa no art. 6º do Estatuto Social da Companhia, 

mediante a emissão particular de 101.430.000 (cento e um milhões e quatrocentas e trinta mil) 
ações Ordinárias Nominativas Escriturais, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 0,34 

(trinta e quatro centavos), cada ação, integralizáveis no ato da subscrição, em moeda corrente 

nacional. 
4.1.1 – A subscrição será efetivada através de Boletim próprio de conformidade com as instruções 

que serão encaminhadas, por via postal, aos acionistas pelo Itaú Unibanco S/A., responsável pela 
prestação de serviços aos acionistas. Aqueles que não receberem os citados formulários, deverão 

comparecer a um dos locais de atendimento do Itaú Unibanco S/A., para providenciarem em 

tempo hábil a atualização de seu cadastro/posição de ações e emissão do Boletim de Subscrição. 
4.1.2 – Fica assegurado aos acionistas da Companhia o direito de preferência de subscrição, pelo 

prazo de 30 dias, a contar da data da publicação do Aviso aos Acionistas (29/06/2011 a 
01/08/2011), de acordo com o previsto no Estatuto Social e na legislação vigente. Cada acionista 

terá direito de subscrição de 25% (vinte e cinco por cento) das ações possuídas, ou seja, 1 (uma) 

ação para cada 04 (quatro) possuídas, independente de classe. 
4.1.3 – As ações decorrentes dessa emissão farão jus a todos os benefícios, dividendos, 

bonificações, desdobramentos, etc., que vierem a ser deliberados após a homologação do presente 
aumento de capital. 

4.1.4 – Os acionistas que optarem por subscrição de sobras de ações poderão subscrevê-las em 
períodos subsequentes a serem fixados e noticiados após o encerramento do período de 

preferência. 

4.1.5 – O saldo não rateado, após sucessivas ofertas, será vendido em bolsa, segundo previsto na 
legislação pertinente.  

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: Sérgio Roberto Jaeschke Jaeger, Presidente; Luiz Carlos Sambo, Secretário; 
Francisco Asclépio Barroso Aguiar, Conselheiro. 

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 junho de 2011. 

 
 

 
SÉRGIO ROBERTO JAESCHKE JAEGER 
Presidente do Conselho de Administração 

 


