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Porto Alegre, 20 de abril de 2011 – A Kepler Weber S.A., em cumprimento a determinação
do Ofício N°164/2011 da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, notifica reapresentação da
Proposta da Administração – AGO/E, das informações e documentos adicionais (Artigo 10, 11
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A documentação solicitada está disponível tanto no website de Relações com Investidores da
Kepler Weber (www.kepler.com.br/ri), quanto no website da CVM.

Para mais informações entre em contato com a equipe de Relação com Investidores (Tel. 51
3361-9615 / 51 3661-9661 ou pelo e-mail ri.kepler@kepler.com.br)

Porto Alegre, 20 de abril de 2011.

KEPLER WEBER S.A.
Nolci Santos
Diretor Administrativo Financeiro
e de Relações com Investidores

Sobre o Grupo Kepler Weber
A Kepler Weber S.A. (Bovespa: KEPL3), com 85 anos de existência, atua no segmento de armazenagem de produtos
granelizados. O grupo Kepler Weber conta com duas plantas fabris, localizadas nos estados do Rio Grande do Sul e
Mato Grosso do Sul. O Grupo também atua nos segmentos de terminais portuários, instalações industriais, cervejarias
e maltarias.
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Matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Ordinária
1) Apreciação das Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, Parecer dos
Auditores Independentes, Parecer do Conselho Fiscal e destinação do resultado relativos
ao exercício encerrado em 31.12.2010;
As contas que serão objeto da Assembleia Geral Ordinária estão relacionadas com o exercício social iniciado em
01.01.2010 e encerrado em 31.12.2010. As movimentações incorridas durante o exercício estão representadas
pelo Relatório da Administração e pelas Demonstrações Financeiras elaboradas em 31.12.2010.
O Relatório da Administração traz as informações sobre o cenário onde estão inseridos os negócios e a atuação
da Companhia e suas controladas. A mensagem da Administração na abertura do presente Manual resume o
desempenho operacional alcançado. O Relatório ainda relaciona os principais eventos societários e financeiros
experimentados no exercício.
As Demonstrações Financeiras expressam a situação econômica e financeira da Companhia, as mutações
patrimoniais ocorridas e o resultado do exercício, apresentados através do balanço, das demonstrações dos
fluxos de caixa, demonstrações do resultado do exercício e demonstrações do valor adicionado. As
Demonstrações Financeiras trazem como parte indissociável as Notas Explicativas, elaboradas pela
Administração para auxiliar a análise e entendimento do desempenho da empresa no período em foco.
As Demonstrações Financeiras foram auditadas e obtiveram parecer sem ressalvas e sem nota de ênfase pela
KPMG Auditores Independentes, que exerce os trabalhos de Auditoria Externa da Companhia e de suas
controladas. Pelo menos um representante da Auditoria Externa estará presente à Assembleia Geral para
responder a questionamentos dos Acionistas.
As Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração foram aprovados pela unanimidade do Conselho
de Administração e também apreciados pelo Conselho Fiscal da Companhia, de funcionamento permanente há
mais de cinco anos. Todos os membros do Conselho Fiscal assinaram o parecer dirigido à Assembleia Geral dos
Acionistas, com proposição aos acionistas pela aprovação, na íntegra. O Conselho Fiscal se fará representar na
Assembleia Geral para responder a questionamentos dos Acionistas.
A obtenção de todas as manifestações antes referidas demonstra aos acionistas a relação de conformidade das
Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração com as práticas contábeis estabelecidas na Lei
Societária e nas normas complementares emitidas pela Comissão de Valores Mobiliários.
O Parecer dos Auditores Independentes e o Parecer do Conselho Fiscal compuseram a publicação das
Demonstrações Financeiras da Companhia, a qual teve lugar na edição do dia 28 de março de 2011, no Jornal
Folha de S. Paulo, Jornal do Comércio e Jornal Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul.
Os documentos aqui referidos foram também transmitidos à Comissão de Valores Mobiliários e à Bolsa de
Valores de São Paulo, pelo Sistema IPE, em 28.03.2011, a partir de quando ficaram disponíveis no site da
Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), no site da Companhia (www.kepler.com.br/ri), e na sede
da Kepler Weber S/A.
A Administração da Companhia recomenda a todos seus Acionistas que examinem detidamente os
documentos colocados à sua disposição, a fim de deliberarem na Assembleia Geral Ordinária.
Após a publicação, não houve evento subsequente nem qualquer alteração dos documentos que serão
apreciados pela Assembleia Geral.
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No exercício de 2010, a Companhia apresentou lucro líquido de R$ 25.404 milhões. Conforme preceitua o
artigo 189 da Lei 6.404/76, este lucro foi utilizado na compensação dos prejuízos acumulados, que em 31 de
dezembro de 2010 montaram em R$ 252.899 milhões, não havendo, desta forma, deliberação pelo pagamento
de dividendos. O Estatuto Social prevê dividendo obrigatório de 25% sobre o lucro líquido ajustado. As ações
preferenciais classe “A” terão dividendos pelo menos 10% (dez por cento) superior àquele que for atribuído às
ações ordinárias. A Companhia não deliberou a distribuição de dividendos nem juros sobre o capital próprio
nos três exercícios anteriores.
Independentemente do resultado apurado, a Companhia pagou o dividendo fixo mensal cumulativo devido às
ações preferenciais classe “B” que têm direito a tais dividendos, calculados com base na variação da taxa de
juros de longo prazo, conforme divulgada pelo Conselho Monetário Nacional (“TJLP”), acrescida de um spread
de 3,8% ao ano, base 360 dias corridos, incidente sobre o preço de emissão das ações preferenciais classe “B”,
ou seja, R$ 0,3027 (trinta centavos e vinte e sete milésimos de real).
A origem dos recursos para o pagamento do dividendo fixo reside em reserva estatutária específica, que foi
constituída quando da emissão das ações preferenciais classe “B”, com a finalidade de garantir o pagamento
desse dividendo fixo mensal. A Companhia pagou mensalmente o dividendo aos acionistas, utilizando os
recursos da reserva especial estatutária.
O montante total de dividendos fixos pagos nos últimos três exercícios foi:

Ações preferenciais Classe “B” – (em R$ mil)

2010
45

2009
383

2008
517

De acordo com as disposições contidas na legislação societária brasileira, nos Pronunciamentos, Orientações e
nas Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e já adequadas ao processo de
convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil para as normas internacionais de contabilidade
(International Financial Reporting Standards - IFRS), os dividendos fixos referentes às ações preferenciais de
classe “B” foram reclassificados como despesa financeira.

2) Promover a eleição dos membros do Conselho de Administração;
A Assembleia Geral Ordinária elegerá a totalidade dos membros do Conselho de Administração.
O Estatuto Social estabelece que todos os membros são eleitos pelos acionistas.
A votação em separado para eleição de membro do Conselho de Administração, caso validamente solicitada,
ocorrerá primeiro.
Depois, se validamente requerido, será adotada a votação pelo voto múltiplo.
Caso nenhuma forma especial de procedimento de votação puder ser cumprida pela Assembleia, a eleição se
dará pelo voto ordinário e por chapa.
Pelo voto direto dos titulares de ações ordinárias será determinado o número de Conselheiros que serão
eleitos pela Assembleia, dentro do intervalo de sete a nove membros previstos no artigo 10 do Estatuto Social
da Companhia.
Para o exercício do direito de requerer o procedimento de voto em separado para eleição de membro do
Conselho de Administração, tanto o acionista titular de ações ordinárias quanto o acionista titular de ações
preferenciais deverá demonstrar os requisitos do art. 141 da Lei 6.404/76.
O(s) acionista(s) identificará(ao) o(s) seu(s) candidato(s), na forma dos parágrafos 4º e 5º do art. 141 da Lei
6.404/76.
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Se houver pluralidade de candidatos no processo de eleição em separado, estabelecer-se-á entre eles uma
concorrência para a eleição e será eleito o candidato que obtiver o maior número de votos. O Presidente da
Assembleia declarará eleito Conselheiro Titular o candidato que alcançar o maior número de votos.
Após a realização da votação em separado, se houver, seguirá a eleição pelo voto direto, simples ou
majoritário, por chapa, ou pelo sistema do voto múltiplo, se validamente requerido.
Se o prosseguimento se der pela eleição no sistema do voto múltiplo, será apurado, definitivamente, pelo
Presidente da Assembleia, o número de membros do Conselho de Administração a serem eleitos pelo referido
sistema e o número mínimo de votos necessários para eleger um membro.
Pelo procedimento de voto múltiplo, serão atribuídos a cada ação ordinária tantos votos quantos sejam os
cargos a preencher no Conselho de Administração. Os votos que serão computados, bem como a proporção do
número de votos necessários à eleição dos membros do Conselho de Administração serão formados pelas
ações com direito a voto presentes na Assembleia. Será reconhecido ao Acionista o direito de cumular os votos
num só candidato ou distribuí-los entre vários.
O processo para identificação do número de votos necessários consiste na multiplicação do número de ações
ordinárias presentes na Assembleia, pelo número de conselheiros a serem eleitos. O número de conselheiros a
ser adotado para fins de cálculo do “mínimo necessário” será efetivamente o número de membros que serão
eleitos pelo sistema do voto múltiplo.
A eleição dar-se-á pelos votos direcionados a cada um dos candidatos.
O Presidente da Assembleia declarará eleitos para o cargo de Conselheiro Titular os candidatos que alcançarem
o maior número de votos, até conformar o número total de membros que a Assembleia se propôs a eleger pelo
sistema do voto múltiplo.
Os votos e a lista de distribuição de votos múltiplos para eleição do Conselho de Administração, quando por
escrito, serão recebidos e autenticados pelo Presidente da Assembleia, sendo arquivados na sede da
Companhia, nos termos do art. 130, parágrafo 1º, letra “a”, da Lei nº 6.404/76. A memória dos votos e a
identificação do respectivo acionista será mantida arquivada na sede da Companhia.
Em caso de uso cumulativo do processo de voto múltiplo e de votação em separado, ao final, os acionistas
participantes do Acordo de Acionistas terão o direito assegurado de eleger metade mais um dos Conselheiros
de Administração. Na forma do art. 141, § 7.º da Lei 6404/76, será então permitida a ampliação do número de
membros do Conselho de Administração, independentemente do número deliberado, ou do número previsto
no estatuto.
No caso de votação por chapa, o Presidente da Assembleia declarará eleitos para os cargos de Conselheiro
Titular os candidatos cuja chapa alcançar o maior número de votos.

3) Promover a eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de
Administração;
Ato contínuo à eleição do Conselho de Administração, a Assembleia elegerá, pelo voto direto, entre os
Conselheiros de Administração Titulares eleitos, aquele que exercerá a Presidência do Conselho de
Administração e aquele que exercerá a Vice-Presidência do Conselho de Administração, cumprindo com o
disposto no Estatuto Social. Para a chapa que deverá ser proposta na Assembleia, a indicação é de vir a
Presidência exercida pelo Conselheiro Luís Carlos Guedes Pinto e a Vice-Presidência exercida pelo Conselheiro
José Carlos Alves da Conceição.
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4) Promover a eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal e fixar
remuneração;
A Companhia possui, há mais de cinco anos, previsão estatuária de Conselho Fiscal de funcionamento
permanente.
O artigo 17 do Estatuto Social da Companhia não atribui nenhuma função, competência ou prerrogativa ao
órgão ou seus membros que não as previstas na Lei 6.404/76.
O Conselho Fiscal será composto de no mínimo três e no máximo cinco membros titulares, e suplentes em igual
número, acionistas ou não.
Não podem ser eleitos para o Conselho Fiscal, além das pessoas enumeradas nos parágrafos do art. 147 da Lei
6.404/76, membros de órgãos de administração e empregados da Companhia ou de sociedade controlada ou
do mesmo grupo, e o cônjuge ou parente, até terceiro grau, de Administrador da Companhia.
O Presidente da Assembleia receberá a identificação de cada candidato, a qual deverá ser acompanhada, se
possível, dos seguintes documentos, exceto para os candidatos a reeleição, cujos documentos já se encontram
arquivados na sede da Companhia:
a) Diploma em curso superior universitário, ou comprovação de ter exercido, pelo prazo mínimo de três
anos, cargo de administrador de empresa ou de conselheiro discal (aplicável somente para o
candidato ao Conselho Fiscal);
b) Currículo que informe a qualificação completa, preferencialmente, portanto não obrigatório,
acompanhado de quatro cópias autenticadas da Carteira de Identidade, do cartão do CPF, e
comprovante de residência, pois são documentos exigidos pelo Registro do Comércio para
arquivamento da Ata da Assembleia Geral;
c) Declaração assinada de que:
i.
Não está impedido por lei especial ou condenado por crime falimentar, de prevariação, peita,
suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a
pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nem está
condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de
Valores Mobiliários que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia
aberta.
ii.
Atende ao requisito de reputação ilibada.
iii.
Não tem interesse conflitante, nem ocupa cargo em sociedade concorrente com a Kepler
Weber S/A ou suas controladas.
iv.
Não é membro de órgãos de administração nem empregado da Companhia ou de sociedade
controlada ou do mesmo grupo, nem cônjugue ou parente, até terceiro grau, de
Administrador da Companhia.
Todos aqueles que forem indicados para receber votos na eleição para o Conselho Fiscal deverão comprovar o
cumprimento dos requisitos legais, antes de iniciar o processo de votação na Assembleia.
Os acionistas minoritários terão direito de identificar o(s) seu(s) candidato(s), na forma do art. 161 da Lei
6.404/76.
Aqueles candidatos que virem a ser reconhecidos cumpridores dos requisitos legais serão declarados pelo
Presidente da Assembleia como aptos a receber votação.
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Na eleição do Conselho Fiscal serão observadas as seguintes normas:
a) Os titulares de ações preferenciais sem direito a voto, ou com voto restrito terão direito de eleger, em
votação em separado, um membro e respectivo suplente;
b) Os titulares de ações ordinárias enquadrados no conceito de acionistas minoritários, desde que
representem, em conjunto, dez por cento ou mais das ações com direito a voto, terão direito de eleger, em
votação em separado, um membro e respectivo suplente. Na Assembleia que será realizada no dia
28.04.2011 esse percentual representa a titularidade de pelo menos 130.821.350 ações ordinárias;
c) Os demais acionistas com direito a voto terão direito de eleger um número igual ao dos eleitos nos termos
das alíneas “a” e “b”, mais um.
Independentemente de haver mais candidatos que vagas a serem preenchidas, o critério de eleição será o da
maioria, conforme previsto no artigo 129 da Lei 6.404/76, não se computando os votos em branco ou as
abstenções.
A eleição dar-se-á pelos votos direcionados a cada um dos candidatos e seu respectivo suplente.
A proposta de remuneração que será encaminhada à deliberação da Assembleia é de que a remuneração do
Conselho Fiscal seja estabelecida de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 162 da Lei 6.404/76 (não será
inferior, para cada membro em exercício, a dez por cento do que, em média, for atribuído a cada diretor, não
computados benefícios e qualquer outra remuneração vinculada a desempenho).
Caso não estejam presentes acionistas titulares de ações que permitam a eleição em separado, os cargos serão
preenchidos pelo voto da maioria absoluta dos acionistas presentes na Assembleia.
Os signatários do Acordo de Acionistas (PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e BB
Banco de Investimento S/A) indicarão os seguintes nomes dos Conselheiros:
Conselheiro Fiscal Titular
Manoel Rodrigues Lima Neto
Marcus Moreira de Ameida

Conselheiro Fiscal Suplente
Sandro José Franco
Ilenor Elemar Zingler

5) Deliberar sobre a verba global da remuneração da Administração até a próxima
Assembleia Geral Ordinária.
O montante global da remuneração da Administração, Diretoria e Conselho de Administração, aprovado na
última Assembleia Geral Ordinária foi de R$ 4.423.000,00. A proposição é de que na próxima Assembleia Geral
Ordinária seja aprovada uma verba global de R$ 4.850.000,00. A Companhia, assim como no ano anterir,
considerou a remuneração global do Grupo Kepler Weber, incluindo no cálculo todos os diretores do Grupo e
não somente os diretores da Kepler Weber S/A. Essa verba será distribuída pelo Conselho de Administração, na
forma prevista no Estatuto Social.

REMUNERAÇÃO

Ano 2011
Proposta em R$

Diretoria
Fixa
Variável
Conselho de Administração

2.548.169,00
1.629.831,00
672.000,00

TOTAL

4.850.000,00
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Matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária
Em Assembleia Geral Extraordinária será deliberada a alteração estatutária decorrente das conversões de
ações preferenciais classe “A” e ações preferenciais classe “B” em ações ordinárias, o resgate e o cancelamento
pela companhia das ações preferencias classe “B” e a conversão de debêntures em ações através do exercício
dos bônus de subscrição objeto da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28.09.2007.
A última redação do “caput” do artigo quinto do Estatuto Social foi aprovada pela Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 09.08.2010, e trazia o seguinte teor:
Artigo 5º: O capital social é de R$ 429.170.660,57 (quatrocentos e vinte e nove
milhões, cento e setenta mil, seiscentos e sessenta reais e cinquenta e sete centavos)
representado por 1.306.401.982 (um bilhão, trezentos e seis milhões, quatrocentos e
um mil, novecentos e oitenta e duas) ações ordinárias, 1.183.591 (um milhão, cento e
oitenta e três mil, quinhentos e noventa e uma) ações preferenciais de classe “A”, e
853.935 (oitocentas e cinquenta e três mil, novecentas e trinta e cinco) ações
preferenciais de classe “B”.
Desde a última Assembleia Geral Extraordinária que deliberou sobre as conversões de debêntures em ações e
exercício dos bônus de subscrição, o número total de ações emitidas foi de 1.811.526 todas da espécie ação
ordinária, todas titulares dos mesmos direitos atribuídos pelo Art. 7° do Estatuto Social, às demais ações
ordinárias.
De acordo com as homologações mensais promovidas pelo Conselho de Administração, a última na reunião do
dia 23.03.2011, a redação proposta para o “caput” do artigo quinto do Estatuto Social, a ser apreciada na
Assembleia Geral Extraordinária do dia 28.04.2011 é a seguinte, mantidos inalterados os parágrafos do mesmo
artigo quinto:
Artigo 5º: O capital social é de R$429.455.171,31 (quatrocentos e vinte e nove milhões, quatrocentos e
cinquenta e cinco mil, cento e setenta e um reais e trinta e um centavos) representado por 1.308.213.508 (um
bilhão, trezentas e oito milhões, duzentas e treze mil e quinhentas e oito) ações ordinárias, 1.020.967 (um
milhão, vinte mil e novecentas e sessenta e sete) ações preferenciais de classe “A” e 39.802 (trinta e nove mil,
oitocentas e duas) ações preferenciais de classe “B”.
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Cópia do Estatuto Social com destaque das alterações propostas

KEPLER WEBER S/A
CNPJ nº 91.983.056/0001-69
COMPANHIA ABERTA - GRUPO KEPLER WEBER
NIRE nº 43300004279

CAPÍTULO PRIMEIRO
Da Denominação, Sede, Objeto e Duração

Artigo 1º - KEPLER WEBER S/A é uma sociedade anônima que se
regerá pelo presente estatuto e pelas disposições legais que lhe forem
aplicáveis.
Artigo 2º - A Companhia tem sua sede e foro na cidade de Porto
Alegre, RS, na rua Andaraí, 566, podendo criar e extinguir filiais, alterar
endereço de sua sede, mediante decisão do Conselho de Administração.
Artigo 3º - A Companhia tem por objeto:
a) a indústria e o comércio de produtos e matérias primas relacionadas com a
metalurgia em geral, a construção civil, especialmente a necessária à
instalação dos equipamentos fabricados;
b) a importação e exportação de matérias primas, produtos manufaturados,
semi-manufaturados, inclusive nos termos da legislação sobre empresas
comerciais exportadoras, a prestação de serviços técnicos relacionados
com o comércio exterior e a promoção de produtos brasileiros no mercado
estrangeiro;
c) o comércio e a representação de insumos destinados à agroindústria; a
prestação de serviços técnicos de engenharia, processamento de dados e
intermediação de compra, venda e transferência de cereais.
Parágrafo Único - A Companhia realizará seus objetivos diretamente ou através
de empresas controladas ou coligadas, no Brasil ou no exterior.
Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado.
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CAPÍTULO SEGUNDO
Do Capital e das Ações
REDAÇÃO ATUAL
Artigo 5º: O capital social é de R$ 429.170.660,57 (quatrocentos e
vinte e nove milhões, cento e setenta mil, seiscentos e sessenta reais e
cinquenta e sete centavos) representado por 1.306.401.982 (um bilhão,
trezentos e seis milhões, quatrocentos e um mil, novecentos e oitenta e
duas) ações ordinárias, 1.183.591 (um milhão, cento e oitenta e três mil,
quinhentos e noventa e uma) ações preferenciais de classe “A”, e 853.935
(oitocentas e cinquenta e três mil, novecentas e trinta e cinco) ações
preferenciais de classe “B”.
REDAÇÃO PROPOSTA
Artigo 5º: O capital social é de R$ 429.170.660,57 (quatrocentos e vinte e nove
milhões, cento e setenta mil, seiscentos e sessenta reais e cinquenta e sete centavos)
representado por 1.306.401.982 (um bilhão, trezentos e seis milhões, quatrocentos e um mil,
novecentos e oitenta e duas) ações ordinárias, 1.183.591 (um milhão, cento e oitenta e três
mil, quinhentos e noventa e uma) ações preferenciais de classe “A”, e 853.935 (oitocentas e
cinquenta e três mil, novecentas e trinta e cinco) ações preferenciais de classe “B”.

Parágrafo 1º - A Companhia mediante deliberação do Conselho de
Administração está autorizada a aumentar, independentemente de reforma
estatutária o valor do capital social até o limite de 1.800.000.000 (um bilhão e
oitocentos milhões) de ações, podendo ser dividido em ações ordinárias, ações
preferenciais de classe A e ações preferenciais de classe B, observado que o
número de ações preferenciais, independentemente da classe, nunca será
superior ao número de ações ordinárias e o número de ações preferenciais de
classe “B” não poderá exceder 39.996.080 (trinta e nove milhões novecentos e
noventa e seis mil e oitenta). O capital autorizado deverá sempre manter um
número de ações suficientes para o exercício dos bônus de subscrição
emitidos na Assembléia Geral Extraordinária de 28 de setembro de 2007.
Parágrafo 2º - Na emissão de ações ou debêntures conversíveis, destinadas à
subscrição pública, ou permuta por ações em oferta pública de aquisição de
controle, dentro do limite do capital autorizado o Conselho de Administração
poderá determinar a exclusão do direito de preferência para os acionistas.
Parágrafo 3º - A integralização de ações em bens dependerá de prévia
aprovação da Assembléia Geral, na forma da lei.
Parágrafo 4º - As bonificações e dividendos serão distribuídos em razão do
capital realizado, exceto no caso do dividendo fixo atribuído as ações
preferenciais de classe “B” nos termos deste estatuto social.
Parágrafo 5º - Nos aumentos de capital mediante subscrição de ações ou
debêntures conversíveis, a Assembléia Geral ou o Conselho de Administração,
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conforme o caso, poderá estabelecer que às novas ações sejam atribuídos
dividendos calculados "pro rata temporis" a partir da data da homologação ou
da conversão, divulgando esta característica no anúncio próprio.
Parágrafo 6º - As ações preferenciais, independentemente da classe, serão
conversíveis em ações ordinárias, à razão de 1 ação preferencial,
independentemente da classe, para 1 ação ordinária, mediante envio de
solicitação escrita do titular ao presidente do Conselho de Administração. Uma
vez recebida a solicitação a Companhia terá até 30 (trinta) dias para homologar
a conversão.
Parágrafo 7º - Nas deliberações sobre a emissão de ações dentro do capital
autorizado, caberá ao Conselho de Administração determinar a quantidade, a
espécie e a classe das ações a serem emitidas, o preço e as condições da
emissão, a forma de integralização, se à vista ou a prazo e, neste caso, o
mínimo a ser pago no ato da subscrição e o prazo e condições de
integralização do saldo.
Parágrafo 8º - Caso, a qualquer momento, o número de ações preferenciais
emitidas seja maior do que o número de ações ordinárias emitidas, as ações
preferenciais passarão, automaticamente, a ter direito irrestrito de voto por
prazo indeterminado em todas as deliberações sociais até que o número de
ações preferenciais em circulação volte a ser igual, ou menor, ao número de
ações ordinárias.
Parágrafo 9º - As ações preferenciais terão direito a voto caso não haja a
distribuição de dividendos aos titulares de ações preferenciais por três
exercícios sociais consecutivos.
Artigo 6º - As ações preferenciais de classe “A” e de classe “B” não
gozarão do direito de voto e oferecerão as seguintes vantagens, (a) prioridade
no reembolso do capital, e (b) conversibilidade, a qualquer momento, por
opção dos seus respectivos titulares à época da conversão, em ações
ordinárias na proporção de uma ação ordinária por cada ação preferencial,
independentemente da classe.
Parágrafo 1º - Além das vantagens indicadas no caput as ações preferenciais
de classe “A” gozarão do direito de receber um dividendo, por ação preferencial
de classe “A”, pelo menos 10% (dez por cento) maior do que o atribuído a cada
ação ordinária.
Parágrafo 2º - Além das vantagens indicadas no caput as ações preferenciais
de classe “B” gozarão das seguintes vantagens adicionais:
(a) serão resgatadas, obrigatoriamente, imediatamente após a alienação do
controle da controlada Kepler Weber Inox Ltda. (“KW Inox”); e,
(b) receberão, um dividendo prioritário fixo cumulativo mensal, calculado com
base na variação da taxa de juros de longo prazo, conforme divulgada pelo
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Conselho Monetário Nacional (“TJLP”), acrescida de um spread de 3,8% ao
ano, base 360 dias corridos, incidente sobre o preço de emissão das ações
preferenciais de classe “B”, ou seja, R$0,3027 (trinta centavos e vinte sete
milésimos de real) (“Dividendo Fixo”). Caso o Dividendo Fixo não seja
integralmente pago em um mês, o saldo não pago cumulará para o mês
seguinte, e assim sucessivamente, até que o saldo do Dividendo Fixo não pago
seja integralmente quitado. O saldo do Dividendo Fixo não pago será corrigido
pela TJLP, acrescida de um spread de 3,8% ao ano, base 360 dias corridos,
incidente sobre o saldo não pago desde a data do inadimplemento até a data
do efetivo pagamento. Excepcionalmente, no período entre 17 agosto de 2007
e 15 de setembro de 2008, o Dividendo Fixo não será devido mensalmente,
mas em uma única parcela a ser devida no dia 15 de setembro de 2008. A
fórmula abaixo exemplifica como deverá ser calculado o Dividendo Fixo:
DIV = 0,3027 * [1 + (TJLP + 3,8%a.a.)DM/360]
DM = dias do mês
Parágrafo 3º - Caso a alienação do controle da KW Inox não tenha ocorrido até
17 de agosto de 2010, ou os recursos arrecadados com a alienação do controle
da KW Inox sejam insuficientes para resgatar a totalidade das ações
preferenciais de classe “B”, a condição de resgate será automaticamente
alterada, e referido resgate passará a ocorrer mensalmente na proporção de
1/120 avos do total das ações preferenciais de classe “B” em circulação em 17
de agosto de 2010 até o resgate da totalidade das ações preferenciais de
classe “B” em circulação. A data de resgate das ações será o 5º (quinto) dia útil
de cada mês, sendo a primeira data de resgate o 5º (quinto) dia útil do mês de
setembro de 2010.
Parágrafo 4º - O preço do resgate das ações preferenciais de classe “B” será
equivalente à soma do preço de emissão, ou seja, R$0,3027 (trinta centavos e
vinte sete milésimos de real) por ação, e do valor do eventual saldo de
Dividendos Fixos não pago. Nesse caso, o saldo do Dividendo Fixo não pago
será corrigido pela TJLP, acrescida de um spread de 3,8% ao ano, base 360
dias corridos, incidente sobre o saldo não pago desde a data do
inadimplemento até a data do resgate.
Parágrafo 5º - Uma parcela dos recursos obtidos com a subscrição de ações
preferenciais de classe “A” e de classe “B”, até o limite de R$24.000.000,00
(vinte e quatro milhões de reais) será destinada a uma reserva especial
estatutária, denominada “reserva especial de regaste das ações preferenciais
de classe “B””, cujos recursos somente deverão ser utilizados para resgatar as
ações preferenciais de classe “B” nos termos deste Artigo. Caso a Companhia
não tenha lucro em um determinado exercício os recursos dessa reserva
especial poderão ser utilizados para pagar o Dividendo Fixo.
Parágrafo 6º - Caso a Companhia não resgate as ações após a alienação do
controle da KW Inox, os Acionistas detentores de ações preferenciais de classe
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“B” poderão decidir em Assembléia Especial por maioria dos presentes pelo
resgate das ações preferenciais de classe “B” e a Companhia estará obrigada a
efetuar tal resgate.

Artigo 7º - Cada ação ordinária nominativa dá direito a um voto na
Assembléia Geral.

Artigo 8º - As ações são indivisíveis em relação à Companhia.
Parágrafo 1º - As ações serão escriturais mantidas em contas de depósito em
instituição depositária, em nome de seus titulares, sem emissão de certificados,
obedecidas as normas fixadas pela Comissão de Valores Mobiliários.
Parágrafo 2º - A instituição depositária poderá cobrar do acionista o custo do
serviço de transferência de propriedade e averbação, assim como o custo do
serviço relativo às ações custodiadas, obedecidos o contrato de custódia e as
normas fixadas pela Comissão de Valores Mobiliários.
CAPÍTULO TERCEIRO
Da Administração
Artigo 9º - A administração da Companhia competirá ao Conselho de
Administração e à Diretoria.
Artigo 10 - O Conselho de Administração será composto de no
mínimo 7(sete) e no máximo 9 (nove) membros titulares, todos eleitos pela
Assembléia Geral, escolhidos dentre os acionistas da Companhia.
Parágrafo 1º - O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de
Administração serão escolhidos por deliberação da Assembléia Geral. O VicePresidente substituirá o Presidente nas ausências, impedimentos ou vacância.
Parágrafo 2º - No caso de vaga ou impedimento definitivo do Conselheiro,
será convocada, em 10 dias, Assembléia Geral para eleição do substituto, cujo
mandato coincidirá com o dos demais Conselheiros.
Parágrafo 3º - O prazo de gestão dos membros do Conselho será de dois
anos, permitida a reeleição.
Parágrafo 4º - Os eleitos tomarão posse mediante a assinatura de Termo
lavrado no Livro próprio.
Artigo 11 - O Conselho de Administração reunir-se-á sempre que
convocado por seu Presidente. Na sua ausência, pelo Vice-Presidente.
Parágrafo 1º - As reuniões serão convocadas por correspondência expedida
com no mínimo cinco dias úteis de antecedência, na qual constará a data, hora,
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local e ordem do dia, salvo casos de manifesta urgência, quando poderá ser
reduzido este prazo, a critério do Presidente.
Parágrafo 2º – Na ausência ou impedimento do Presidente e do Vice
Presidente, existindo quorum mínimo exigido, será eleito um Conselheiro entre
os Titulares presentes, para presidir a Reunião.
Parágrafo 3º - As reuniões do Conselho de Administração instalar-se-ão
com a presença de quorum mínimo equivalente a dois terços dos seus
membros, em caso de fração, será considerado o número inteiro
imediatamente superior ao quociente, deliberando sempre por maioria de
votos, observado o disposto no Parágrafo 4º abaixo.
Parágrafo 4º - As deliberações referentes às matérias de competência do
Conselho de Administração, listadas nas alíneas (a) a (u) do Artigo 12 deste
Estatuto Social, estarão sujeitas à aprovação por quorum qualificado da
totalidade dos Conselheiros da Companhia, menos 2 (dois) Conselheiros.
Parágrafo 5º - As reuniões do Conselho considerar-se-ão regularmente
convocadas quando presentes todos seus membros, ou quando a totalidade
dos titulares dispensarem as formalidades de convocação.
Parágrafo 6º – Das reuniões do Conselho de Administração serão lavradas
atas, que serão registradas no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de
Administração. Sempre que contiverem deliberações destinadas a produzir
efeitos perante terceiros, seus extratos serão arquivados no registro de
comércio e publicados.
Parágrafo 7º - Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria
poderão participar de reunião do órgão por intermédio de conferência
telefônica, vídeo conferência ou por qualquer outro meio que permita que todos
os Conselheiros possam ver e/ou ouvir uns aos outros e, nesse caso, serão
considerados presentes à mesma, devendo ser lavrada ata e assinada por
todos os presentes até a próxima reunião.

Artigo 12 - Compete ao Conselho de Administração:
a)

alteração dos atos constitutivos, contratos sociais e estatutos de suas
controladas;

b)

cisão, fusão, incorporação, transformação, permuta ou qualquer outro
ato de reorganização societária, inclusive de suas empresas
controladas, ou a decisão de reverter ou suspender qualquer desses
processos;

c)

aumento ou redução do capital social, resgate ou amortização de ações
ou aquisição de ações próprias, inclusive em suas empresas
controladas;
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d)

toda e qualquer operação destinada à compra ou à aquisição, sob
qualquer outra forma, de participações societárias em sociedades de
qualquer natureza, nacionais ou estrangeiras, registradas ou a serem
registradas no ativo permanente da Sociedade, qualquer que seja o
percentual objeto da aquisição, assim como operações de venda ou
alienação de participações societárias detidas pela Sociedade, qualquer
que seja o percentual objeto da alienação;

e)

celebração de contratos pela Companhia em valor superior a R$ 25
milhões (vinte e cinco milhões de reais);

f)

aprovação do plano de negócios da Companhia e de todo e qualquer
documento e/ou contrato a ele relacionado;

g)

aumento de participação em sociedades controladas ou coligadas, no
Brasil ou no exterior, ou a criação de qualquer subsidiária, inclusive
integral;

h)

a constituição de novas sociedades, abertura e fechamento de filiais e
escritórios de representação ou a dissolução ou liquidação da
Companhia ou de qualquer de suas empresas controladas, ou a
decisão de reverter ou suspender qualquer desses processos;

i)

celebração e alteração de acordos de acionistas em sociedades que a
Companhia tenha participação;

j)

aprovação de (1) empréstimos e financiamentos, incluindo a concessão
de qualquer garantia real ou fidejussória, no valor agregado igual ou
superior a R$10 milhões (dez milhões) ou que tenham prazo superior a
12 meses, ou (2) contratos de qualquer natureza que impliquem, por
meio de uma operação isolada ou de uma seqüência de operações, em
obrigações, no valor agregado igual ou superior a R$ 25 milhões (vinte e
cinco milhões de reais);

k)

autorização para a alienação ou transferência de titularidade, a qualquer
título, de ou sobre bens imóveis e/ou móveis, e direitos integrantes do
ativo permanente, bem como a alienação ou a oneração da participação
societária da Companhia em qualquer de suas empresas controladas,
em qualquer hipótese desde que envolva valor superior a R$2 milhões;

l)

proposição de política de pagamento de dividendos e opinião e
proposição à Assembléia Geral de distribuição de dividendos;

m)

autorização para o encaminhamento à Assembléia Geral de qualquer
proposta de iniciativa da Diretoria;
15

n)

autorização para o pagamento antecipado de obrigações a credores
e/ou fornecedores em montante superior a R$10 milhões (dez milhões
de reais);

o)

a emissão de todo e qualquer valor mobiliário (inclusive debêntures
simples e notas promissórias), ou título conversível em valor mobiliário,
pela Sociedade ou por suas empresas controladas;

p)

manifestação sobre o relatório da administração, as demonstrações
financeiras e as contas da diretoria;

q)

fixação e distribuição, dentro dos limites fixados anualmente pela
Assembléia Geral, dos valores da remuneração dos administradores,
quando votada verba global;

r)

autorização para a prestação de fianças ou avais, ou oneração de bens
ou direitos do ativo permanente, em favor de controladas ou coligadas;

s)

eleição e destituição dos membros da Diretoria;

t)

aprovação de quaisquer contratos ou operações entre a Companhia e
suas Controladas de um lado e seus acionistas controladores,
sociedades sob controle comum, sociedades ligadas e/ou coligadas a
tais acionistas, além de fundos em que tais acionistas tenham a maioria
ou a totalidade das quotas e o poder de destituir isoladamente o
administrador, ou membros dos órgãos de administração, de outro lado,
em montante superior a R$200 mil ou a 1% do patrimônio líquido, o que
for maior, observado que, em qualquer hipótese, tais operações deverão
ser realizadas em condições de mercado;

u)

aprovação de deliberação acerca de qualquer matéria que, por lei,
enseje ao acionista de qualquer de suas empresas controladas o direito
de retirar-se ou qualquer de suas empresas controladas;

v)

aprovação da estrutura orgânica, qualificação de cargos e funções
operacionais da Companhia, suas controladas e coligadas;

w)

deliberação sobre contratos que envolvam marcas registradas, patentes,
processos de produção e de tecnologia de propriedade ou uso da
Companhia;

x)

deliberação sobre o pagamento de dividendos intercalares à conta do
lucro apurado em balanço semestral, ou intermediários à conta de lucros
acumulados ou reservas, e sobre o pagamento de juros sobre o capital
próprio, na forma e nos limites da Lei;
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y)

definição prévia dos atos a serem praticados pela Diretoria, em outras
empresas nas quais a Companhia seja acionista ou sócia;

z)

nomeação e destituição de auditores independentes e homologação do
plano de auditoria interna;

aa) distribuição entre os Diretores da parcela do lucro líquido do exercício
destacada pela Assembléia Geral na forma do artigo 23 do Estatuto como
gratificação de desempenho.
Artigo 13 - A Diretoria será composta de no mínimo dois e no máximo
quatro membros, a critério e eleitos pelo Conselho de Administração, tendo um
a denominação de Diretor Presidente e os demais a denominação de Diretor,
salvo se outra lhe for conferida no ato da eleição. O Conselho de Administração
atribuirá a um dos eleitos a função de substituir o Diretor Presidente na vaga ou
impedimento desse, e designará o Diretor que terá as funções de
relacionamento com os Investidores.
Parágrafo 1º - O prazo de gestão dos membros da Diretoria será de três anos,
permitida a reeleição.
Parágrafo 2º - Os eleitos tomarão posse mediante assinatura de termo no livro
próprio.
Parágrafo 3º - No caso de vaga ou impedimento definitivo de qualquer
membro da Diretoria, caberá ao Conselho, no prazo máximo de trinta dias que
se seguirem à vacância distribuir as funções para os remanescentes, ou eleger
novo Diretor, fixando-lhe as atribuições e o prazo do mandato.
Artigo 14 - Compete aos Diretores a administração geral da
Companhia, representando-a em todos os atos da vida civil e comercial, ativa e
passivamente na forma a seguir disposta:
Parágrafo 1º - A Companhia será representada por um Diretor:
a) quando em Juízo;
b) perante repartições públicas federais, estaduais, municipais, autarquias,
empresas públicas ou mistas;
c) para firmar correspondências;
d) para endossar títulos para efeito de cobrança ou depósito em nome da
Companhia.
Parágrafo 2º - A Companhia será representada por dois Diretores, sendo um
obrigatoriamente o Diretor Presidente ou seu substituto para:
a) outorgar procurações;
b) adquirir, alienar ou de qualquer forma transferir bens imóveis ou móveis, e
direitos que devam integrar ou sejam integrantes do Ativo Permanente;
c) adquirir ou alienar participações societárias de quaisquer companhias;
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d) prestar fianças ou avais, ou onerar bens ou direitos do ativo permanente,
em favor de controladas ou coligadas;
e) firmar contratos que envolvam marcas registradas, patentes, processos
de produção e de tecnologia de propriedade ou uso da Companhia
Parágrafo 3º - A Companhia será representada por dois Diretores ou um
Diretor e um procurador, para:
a) contratar empréstimos com instituições financeiras e equiparadas;
b) para qualquer outro ato não especificado no estatuto, ou exigido pela lei,
que implique em responsabilidade ou obrigação da Companhia perante
terceiros, ou exoneração desses perante ela.
Parágrafo 4º - A Companhia será representada por dois Diretores, dois
procuradores, ou um Diretor e um procurador para movimentação de valores,
emissão e endosso de títulos de crédito, receber e dar quitação, firmar
contratos e acordos comerciais.
Parágrafo 5º - No instrumento de procuração serão especificados os poderes
conferidos e o prazo de validade, que não será superior a um ano, salvo os
poderes da cláusula "ad judicia et extra" que poderão ser outorgados por prazo
indeterminado.
Parágrafo 6º - É expressamente vedada a prática pelos Diretores ou
procuradores de qualquer ato que envolva a Companhia em obrigações ou
negócios alheios aos objetivos ou interesses sociais, tais como a concessão
de fianças, avais ou outras garantias a terceiros, excluindo dessa proibição
aquelas fianças, avais ou outras garantias prestadas em favor de empresas
controladas ou coligadas, ou aquelas expressamente autorizadas pelo
Conselho de Administração.
Artigo 15 - Compete a todos e cada um dos Diretores: a) a
administração e gestão dos negócios da Companhia, de acordo com as suas
atribuições; b) implementar as orientações do Conselho de Administração; c)
dar cumprimento à Lei, ao presente Estatuto, e ao Regimento Interno da
Companhia, quando aprovado pelo Conselho de Administração ou pela
Diretoria.
Parágrafo 1º: Compete à Diretoria, por deliberação majoritária de seus
membros:
a) fazer proposições ao Conselho de Administração;
b) distribuir entre os funcionários a parcela do lucro líquido do exercício
destacada pela Assembléia Geral na forma do artigo 23 do Estatuto como
gratificação de desempenho;
c) alterar o endereço ou as atividades de filiais, escritórios, depósitos e outros
estabelecimentos no Brasil e no exterior, respeitado o Capítulo Primeiro, Artigo
3º, desse Estatuto.
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Parágrafo 2º - As reuniões somente se instalarão com a presença do Diretor
Presidente, ou no seu impedimento, do Diretor a quem o Conselho de
Administração atribuiu as funções de Presidente, nos termos do artigo 13.
Artigo 16 - Compete originariamente ao Diretor Presidente ou ao seu
substituto:
a) convocar e presidir as reuniões de Diretoria;
b) representar a Diretoria nas reuniões do Conselho de Administração,
c) coordenar a atividade dos demais Diretores da Companhia e da Diretoria
das controladas e coligadas
d) apresentar ao Conselho de Administração as proposições da Diretoria, as
demonstrações financeiras, os orçamentos de operações e investimentos, o
planejamento financeiro e o fluxo de caixa da Companhia e das companhias
controladas e coligadas e todas as demais matérias cuja competência caiba
ao Conselho.
e) propor ao Conselho de Administração cargos de Diretores e a nominata
das pessoas pré qualificadas em condições de desempenhar as funções;
f) coordenar a elaboração do orçamento e fiscalizar a sua execução, através
da supervisão das atividades de controladoria;
g) supervisionar todas as atividades de controladoria
h) definir a política de relações com o mercado acionário;
i) apresentar ao Conselho de Administração a estrutura orgânica,
qualificação dos cargos e funções operacionais da Companhia, suas
controladas e coligadas;
j) voto de qualidade nas deliberações da Diretoria;
k) exercer outras atribuições que forem definidas pelo Conselho de
Administração;
l) receber citação e intimação pessoal,
judicial, extra judicial ou
administrativa;

CAPÍTULO QUARTO
Do Conselho Fiscal
Artigo 17 - A Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento
permanente, que será instalado na forma da lei.
Parágrafo 1º - O Conselho Fiscal terá membros titulares e respectivos
suplentes, todos eleitos em Assembléia Geral, que lhes fixará remuneração
obedecido a mínima legal, bem como observados os requisitos e impedimentos
legais. (Alteração em AGE, de 24.04.2008)
Parágrafo 2º - O Conselho Fiscal será eleito quando da realização da
Assembléia Geral Ordinária, na forma do disposto no art. 161, §4º, da Lei
6404/76 e exercerá as funções até a próxima Assembléia Geral Ordinária que
se realizar, podendo ser reeleitos os seus membros.
Parágrafo 3º - Os membros do Conselho Fiscal, pessoas físicas residentes no
Brasil, terão a competência e atribuições fixadas em lei.
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CAPÍTULO QUINTO
Da Assembléia Geral
Artigo 18 - A Assembléia Geral reunir-se-á ordinariamente dentro dos
quatro meses seguintes ao término do exercício social, para os fins previstos
em lei. Reunir-se-á extraordinariamente sempre que os interesses sociais
exigirem.
Artigo 19 – Sem prejuízo das demais matérias previstas em Lei, é da
competência da Assembléia Geral deliberar sobre as seguintes matérias:
I – solicitação de recuperação judicial ou pedido de auto falência da
Companhia, dissolução ou liquidação da Companhia, e/ou decisão sobre a
forma de exercício do seu direito de voto em Assembléias Gerais de suas
controladas que tratem dessas mesmas matérias.
II – resgate de ações com redução do capital social;
III – emissão de debêntures e outros títulos/valores mobiliários conversíveis em
ações;
IV – quaisquer alterações no Estatuto Social;
V – cisão, fusão ou incorporação da Companhia;
VI – fixação da política de distribuição de dividendos da Companhia e sua
alteração;
VII – cancelamento do registro de companhia aberta perante a Comissão de
Valores Mobiliários –CVM.
Artigo 20 - A Assembléia Geral será convocada pelo Conselho de
Administração ou, na falta deste, pelas pessoas previstas em lei, e será
instalada e dirigida por mesa composta de Presidente e Secretário escolhidos
pelos acionistas presentes.
Parágrafo 1º – O primeiro anúncio de convocação da Assembléia Geral deverá
ser publicado com quinze dias de antecedência, no mínimo, e o segundo
anúncio com oito dias de antecedência, no mínimo.
Parágrafo 2º – Nas Assembléias Gerais os acionistas deverão apresentar
comprovante de titularidade das ações, expedido pela instituição depositária,
com data posterior à publicação do primeiro anúncio de convocação da
Assembléia.
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Parágrafo 3º – Nas Assembléias Gerais, o acionista pessoa física deverá
apresentar seu documento de identidade. O acionista que pretender ser
representado por procurador nas Assembléias deverá depositar na
Companhia o instrumento de mandato. O acionista pessoa jurídica deverá
encaminhar os documentos de representação, para conferência. O instrumento
de mandato e os documentos de representação deverão ser entregues na
Companhia, nos termos da Lei, e no prazo de até 24 horas antes da data da
Assembléia. Esta exigência de prazo deverá constar expressamente dos
Editais de Convocação.
Artigo 21 Nos 5 (cinco) dias úteis que antecederem a qualquer
Assembléia Geral, ficarão suspensos os serviços de desdobramento,
agrupamento e transferência de ações até o encerramento da Assembléia.
Artigo 22 - Excetuados os casos previstos em lei, as deliberações
sociais em Assembléia serão tomadas sempre por maioria absoluta de votos,
não se computando os em branco.
Artigo 23 - A Assembléia Geral que apreciar a destinação do resultado
do exercício poderá destacar parcela do saldo do lucro líquido a sua disposição
na forma do Artigo 26 e obedecido o limite legal, para ser atribuído aos
Diretores e funcionários, como gratificação de desempenho.
Artigo 24 - A Assembléia Geral Ordinária estabelecerá o montante
global anual para a remuneração dos Administradores.
CAPÍTULO SEXTO
Do Exercício Social
Artigo 25 - O exercício social termina no dia 31 de dezembro de
cada ano, quando a Diretoria fará levantar balanço geral e elaborará as
demonstrações financeiras previstas em lei. A Companhia também levantará
balanço semestral no dia 30 de junho de cada ano.
Artigo 26 - Do resultado do exercício serão feitas as deduções
previstas em lei e a provisão para as incidências tributárias.
Parágrafo 1º - O lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação:
a- 5% (cinco por cento) para constituição de reserva legal, até atingir 20%
(vinte por cento) do capital social;
b- 25% (vinte e cinco por cento) como dividendo aos acionistas, obedecendo a
prioridade de pagar antes o Dividendo Fixo prioritário;
c- 25% (vinte e cinco por cento) como Reserva para Investimentos e Capital
de Giro, desde que o Dividendo Fixo tenha sido pago.
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Parágrafo 2º - A Reserva para Investimento e Capital de Giro terá por
finalidade assegurar investimentos em bens de ativo permanente e acréscimo
do capital de giro, inclusive através de amortização de dívidas da Companhia,
bem como o financiamento de empresas controladas e coligadas. Referida
reserva terá como limite máximo o valor do capital social integralizado.
Parágrafo 3º - O saldo do lucro líquido após as deduções do Parágrafo
primeiro ficará à disposição da Assembléia Geral que lhe dará a destinação.
Parágrafo 4º – A Companhia poderá pagar juros sobre o capital próprio, na
forma e limites da Lei.
Parágrafo 5º – Os dividendos intermediários, intercalares, e os juros sobre o
capital próprio declarados em cada exercício social poderão ser imputados ao
dividendo mínimo obrigatório do resultado do exercício social em que forem
distribuídos.
Parágrafo 6º – Todo o lucro líquido não destinado, na forma da lei, à reserva
legal, à reserva estatutária, à reserva para contingências, à retenção de lucros
previstos em orçamento de capital aprovado pela Assembléia Geral ou à
reserva de lucros a realizar deverá ser distribuído como dividendos aos
acionistas.
Parágrafo 7º – Caso a Companhia não tenha obtido lucro em um determinado
exercício os recursos “reserva especial de resgate das ações preferenciais de
classe “B”” poderão ser utilizado para pagar o Dividendo Fixo.

Artigo 27 - Prescreve em três anos a ação para haver dividendos,
contados da data que tenham sido colocados à disposição dos acionistas. Os
dividendos distribuídos e não reclamados reverterão em favor da Companhia.
CAPÍTULO SÉTIMO
Da Dissolução, Liquidação e Extinção

Artigo 28 - A Companhia se dissolverá e entrará em liquidação nos
casos previstos em lei, e pelo modo que for estabelecido pela Assembléia
Geral, a qual designará os liquidantes que devam funcionar durante o período
da liquidação.
Artigo 29 - Realizado o ativo e pago integralmente o passivo, os
liquidantes convocarão Assembléia Geral para a prestação de contas final.
Aprovadas as contas far-se-á o rateio igualitário por ação, dos recursos
existentes. Promovido o rateio, a Assembléia declarará encerrada a liquidação
e extinta a Companhia.
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CAPÍTULO OITAVO
Aquisição do poder de controle da Companhia
Artigo 30 - Em caso de alienação de controle, deverá ser contratada sob
a condição suspensiva ou resolutiva de que o adquirente se obrigue a
concretizar, no prazo de até 90 dias da data de formalização da transferência
das ações representativas do controle, uma oferta pública de aquisição de
todas as ações emitidas pela Companhia (“tag along”), por preço igual ao valor
pago por ação integrante do bloco de controle, e nas mesmas condições de
pagamento, de modo a assegurar a todos os demais acionistas da Companhia
tratamento igualitário àquele dado ao alienante.
Parágrafo 1º: Não caracteriza alienação de controle:
a) a venda, cessão e/ou transferência de ações da Companhia entre
acionistas integrantes do bloco de controle e/ou signatários de acordos de
acionistas da Companhia regulando o exercício de direitos políticos associados
às ações integrantes do bloco de controle;
b) a transferência do controle decorrente de decisão ou ato judicial ou
de algum órgão regulador que obrigue o(s) acionista(s) controlador(es) da
Companhia a desfazer-se de parte ou da totalidade das ações por ele(s)
detidas;
c) se o poder de controle vir exercido por bloco de controle, caso o
adquirente passe a fazer parte do bloco de controle, mas não detenha os votos
necessários para o exercício do poder de controle.
Parágrafo 2º: Será também exigida a oferta pública quando houver
cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou
direitos relativos a valores mobiliários conversíveis em ações emitidos pela
Companhia, que venha a resultar na alienação de ações que assegurem o
poder de controle da Companhia.
Artigo 30A - Caso os acionistas reunidos em Assembléia Geral
Extraordinária aprovem a alteração da Cláusula 30 deste Estatuto Social de
forma a excluir o direito dos acionistas de venderem suas ações nas mesmas
condições e pelo mesmo preço por ação que os acionistas controladores nos
casos de alienação do controle, o acionista controlador ou grupo de acionistas
controlador da Companhia deverá efetivar oferta pública de aquisição de
ações. O preço mínimo a ser ofertado não poderá ser inferior ao maior dos
seguintes valores: (i) 140% da cotação unitária média, ponderada pelo volume,
das ações da Companhia durante o período de 90 (noventa) dias anteriores à
realização da Assembléia que aprovou a referida alteração, (ii) o valor
equivalente ao 10 (dez) vezes o LAJIDA (calculado conforme o ofício circular
CVM nº01/06), excluída a Dívida Líquida, dividido pelo número total de ações
da Companhia, e (iii) o preço de resgate das ações preferenciais de classe “B”
apurado nos termos da Cláusula 6ª. Caso o controlador ou grupo de acionistas
controladores não cumpra com a obrigação imposta neste Artigo no prazo de
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120 (cento e vinte) dias, o Conselho de Administração da Companhia
convocará Assembléia Geral, na qual tais acionistas não poderão votar, para
deliberar sobre a suspensão dos direitos de acionistas que descumpriram com
a obrigação imposta por este artigo, sem prejuízo da responsabilidade por
perdas e danos. Para os fins deste Artigo 30A “Dívida Líquida” significa a dívida
financeira líquida da Companhia, somando-se as seguintes contas do balanço
da Companhia: (i) financiamentos (curto e longo prazo); (ii) debêntures (curto e
longo prazo); (iii) contas a pagar relativa à aquisição de ativos; (iv) dividendos
declarados (mas não pagos); e (v) outras contas do passivo sujeitas ao
pagamento de juros (excluindo Tributos), se houver, não mencionadas nos
itens (i) a (iv) acima, subtraindo-se a soma de (a) caixa e bancos e (b)
investimentos de curto prazo.

CAPÍTULO NONO
Disposições Gerais
Artigo 31 -Nos casos de dissidência, serão observadas as normas
dispostas em Lei, e em Acordo de Acionistas arquivado na sede da
Companhia, nos termos do artigo 118 da Lei 6404/76.
Artigo 32 - A Companhia observará os acordos de acionistas
arquivados na sede social, sendo expressamente vedado aos integrantes da
mesa diretora dos trabalhos assembleares acatar declaração de voto de
qualquer acionista signatário de acordo de acionistas arquivado na sede social,
quando proferida em desacordo com o que estiver ajustado no referido acordo.
Artigo 33 - É vedado à Companhia aceitar e proceder a transferência de
ações e/ou a oneração delas e/ou cessão de direitos de preferência que não
respeitar aquilo que estiver previsto e regulado no acordo de acionistas.
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Relatório detalhando a origem e justificativa das alterações propostas e
analisando os seus efeitos jurídicos e econômicos
A origem do aumento de capital reside no exercício do bônus de subscrição conferido ao subscritor de
cada debênture emitida pela Companhia conforme deliberado na Assembleia Geral Extraordinária de 28
de setembro de 2007 que aprovou a emissão de 154.168 debêntures. Ao subscritor de cada debênture
foi conferido, como vantagem adicional, um bônus de subscrição que dá o direito de subscrever uma
quantia de ações ordinária mediante a dação em pagamento de uma debênture para cada bônus, à
razão do valor nominal unitário de R$ 908,10 (novecentos e oito reais e dez centavos) acrescidos do
montante de juros capitalizados das debêntures, dividido pelo preço de exercício atualizado. O preço de
exercício é de R$ 0,3027 (valor expresso em centavos de real) por ação, atualizado pela mesma forma de
atualização do saldo devedor das debêntures.
A Companhia aprovou em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09 de agosto de 2010 as
conversões de debêntures em ações e exercício dos bônus de subscrição, ocasião em que o “caput” do
Art. 5 do Estatuto Social da Companhia passou a ter a seguinte redação:
Artigo 5º: O capital social é de R$ 429.170.660,57 (quatrocentos e vinte
e nove milhões, cento e setenta mil, seiscentos e sessenta reais e
cinquenta e sete centavos) representado por 1.306.401.982 (um bilhão,
trezentos e seis milhões, quatrocentos e um mil, novecentos e oitenta e
duas) ações ordinárias, 1.183.591 (um milhão, cento e oitenta e três mil,
quinhentos e noventa e uma) ações preferenciais de classe “A”, e
853.935 (oitocentas e cinquenta e três mil, novecentas e trinta e cinco)
ações preferenciais de classe “B”.
O Conselho de Administração está autorizado pelo Estatuto Social da Companhia a promover a
homologação do aumento do capital decorrente do exercício dos bônus de subscrição (até o limite do
capital autorizado previsto no Estatuto Social da Companhia), assim como, a homologação das
conversões de ações preferenciais em ações ordinárias.
A Proposta da Administração de alteração do “caput” do Art. 5 do Estatuto Social da Companhia a ser
apreciada na Assembleia Geral Extraordinária de 28.04.2011 tem por objetivo promover na alteração do
Estatuto Social, enquanto matéria de prerrogativa exclusiva da Assembleia Geral dos acionistas. Os
efeitos jurídicos da proposta residem em adequar a redação do Estatuto Social com a realidade da
Companhia, em função das conversões de debêntures em ações e exercício dos bônus de subscrição,
assim como as conversões de ações preferenciais em ações ordinárias e ainda o resgate previsto no
Estatuto Social em relação às ações preferenciais classe “B” (iniciado em setembro de 2010 com término
previsto no Estatuto Social em setembro de 2020). Os efeitos econômicos da Proposta da Administração
já se fizeram presentes na Companhia, tal como desenhados foram quando aprovadas as matérias na
Assembleia Geral Extraordinária de 28 de setembro de 2007. Mediante a conversão de debêntures em
ações ordinárias, a Companhia deixa de ter a obrigação de amortizar e pagar juros, transformando-as
em capital social representado por ações ordinárias. Com as conversões de ações preferenciais classe
“B” em ações ordinárias, a Companhia deixa de ter a obrigação de resgate e pagamento de dividendo
fixo (conforme previsto no Estatuto Social).
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Formulário de referência
Comentários dos diretores (Instrução CVM 480 - Item 10)
10.1. Os diretores devem comentar sobre:
a) condições financeiras e patrimoniais gerais
O desempenho da Companhia aliado às condições favoráveis do mercado nacional do agronegócio
resultou em indicadores econômico-financeiros positivos nos dois semestres de 2010. A gestão rigorosa
dos custos e os ganhos de produtividade neutralizaram os efeitos da baixa atividade no primeiro
semestre, período da entre safra. No segundo semestre, cinco fatores contribuíram para o resultado
alcançado pela Companhia:
a)

O crescente volume de negócios, impulsionados pela retomada dos investimentos pelos agentes
do agronegócio;

b)

As projeções de uma safra robusta em 2010/2011 no Brasil;

c)

O déficit da capacidade estática de armazenagem;

d)

A oferta de linhas de financiamento do Governo, com condições favoráveis para a obtenção de
recursos através do Programa de Sustentabilidade dos Investimentos (PSI);

e)

Custo competitivo do aço importado.

A execução dos projetos previstos para 2010, tais como redução de custos, gestão de estoques,
especialização das plantas industriais e o desenvolvimento de novos mercados, permitiu ampliar a
vantagem competitiva da Kepler Weber, ganhar participação no mercado nacional e atingir novos
mercados no exterior, apesar da apreciação cambial do Real.
De acordo com seu Plano Estratégico, a Companhia executou o projeto de especialização das unidades
fabris do Grupo Kepler Weber, visando simplificar os processos, melhorar a produtividade industrial e
preparar a expansão de seus negócios. A produção da linha de Secadores foi concentrada em Campo
Grande (MS) e a unidade de Panambi (RS), responsável pela produção do restante da linha de produtos,
foi modernizada através da transferência de máquinas e equipamentos originalmente alocados em
Campo Grande.
A especialização das unidades fabris permitiu baixar o ponto de equilíbrio da empresa e liberar
capacidade de produção. Com isso, a Kepler Weber tem condições de enfrentar o aumento da demanda
por sistemas de armazenagem de grãos e de manter sua posição de liderança.
Em 2010 a Kepler Weber comemorou 85 anos fornecendo as melhores e mais completas soluções em
armazenagem de grãos e ocupando uma posição de destaque no Brasil e na América Latina. Inovação e
tecnologia são a marca da evolução da Kepler Weber para antecipar a rápida transformação do
agronegócio e suas crescentes demandas por melhorias em produtividade, segurança dos operadores,
respeito ao meio ambiente, eficiência energética e automação. A Companhia tem a ambição de ser a
número um em todos esses quesitos e continuar oferecendo os equipamentos com o melhor retorno do
mercado para seus clientes.
b) estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas, indicando:
i. hipóteses de resgate
Conforme descrito no Artigo 6º, parágrafo 2º, letra “a”, do Estatuto da Companhia, as ações
preferenciais classe “B” serão imediatamente resgatadas em caso de ocorrência de alienação do
controle da controlada Kepler Weber Inox Ltda. (KW Inox).
No dia 28 de outubro de 2010 a controlada Kepler Weber Industrial S.A. incorporou a Kepler Weber
Inox Ltda., empresa anteriormente controlada diretamente pela Kepler Weber S.A., com versão de
seu patrimônio líquido a valor contábil. Posteriormente à incorporação, as operações da Kepler
Weber Inox Ltda. foram descontinuadas, sendo que suas operações foram apresentadas
separadamente em relação às operações em continuidade da Companhia.
Conforme disposto no Artigo 6º, parágrafo 3º do Estatuto da Companhia, como a alienação da KW
Inox não ocorreu até 17 de agosto de 2010, a partir de setembro de 2010 o resgate das ações
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preferencias de classe “B” passou a ocorrer mensalmente, na razão de 1/120 avos do total destas
ações em circulação em 17 de agosto de 2010.
Além desta disposição, não há outras hipóteses de resgate de ações de emissão da Companhia além
das legalmente previstas.
ii. fórmula de cálculo do valor de resgate
Conforme disposto no Artigo 6º, parágrafo 4º, do Estatuto Social, o preço do resgate das ações
preferenciais de classe “B” é equivalente à soma do preço de emissão, ou seja, R$ 0,3027 por ação,
e do valor do eventual saldo de Dividendos Fixos não pago. Nesse caso, o saldo do Dividendo Fixo
não pago será corrigido pela TJLP, acrescida de um spread de 3,8% ao ano, base 360 dias corridos,
incidente sobre o saldo não pago desde a data do inadimplemento até a data do resgate.
c) capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos
Entendemos que mantidas as condições econômicas favoráveis e de recuperação do mercado,
acreditamos possuir liquidez e capacidade de geração de caixa operacional para fazer frente aos
compromissos financeiros assumidos de investimentos, despesas, obrigações e outros valores a serem
pagos nos próximos exercícios. Caso haja necessidade, acreditamos ter capacidade de contratação de
empréstimos para financiar nossos investimentos e aquisições, sem afetar significativamente nossa
estrutura de capital e o nível de endividamento.
d) fontes de financiamento para o capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes
utilizados
A principal fonte de recursos de nossa Companhia deriva do caixa gerado pelas operações,
complementada por linhas de créditos de fornecedores nacionais e internacionais com prazos de
pagamentos que variam de 14 a 30 dias para os nacionais e entre 90 e 120 dias para as importações,
através de linhas de cartas de crédito contratadas junto a instituições financeiras.
Nossas principais exigências de caixa são decorrentes das necessidades de capital de giro, de
investimentos em tecnologia da informação e em máquinas e equipamentos, além de pagamento de
empréstimos e financiamentos.
e) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes que
pretende utilizar para a cobertura de deficiências de liquidez:
Nossa principal fonte de recursos deriva do caixa gerado pelas nossas operações e das disponibilidades
e aplicações financeiras, que em 31 de dezembro de 2010 totalizavam R$ 116 milhões.
A Companhia e suas controladas constantemente monitoram suas exigências de fluxo de caixa
operacional e na otimização de seu retorno de caixa sobre investimentos. A Companhia garante que
possui saldo em tesouraria suficiente para superar sua necessidade de capital de giro operacional,
incluindo o cumprimento de obrigações financeiras; isto exclui o impacto potencial de circunstâncias
extremas que não podem ser razoavelmente previstas, como desastres naturais.
f) níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:
Em 2010, o endividamento líquido da Companhia reduziu em 46,4%, reflexo do incremento das
disponibilidades de R$ 40 milhões no período, descontadas as amortizações das debêntures, do FINEM e
da linha de EXIM Pré-embarque. Da dívida total consolidada, as debêntures correspondem a 66,2%,
(68,5% em 2009), a linha de FINEM do BNDES a 22,2% (27,5% em 2009), e as linhas de EXIM PréEmbarque a 11,6% (1,8% em 2009).
A Companhia possuía em 31 de dezembro de 2010 um total consolidado de R$ 55,7 milhões em
contratos de financiamentos, sendo que o montante de R$ 33,5 milhões de longo prazo, relativos a linhas
de financiamentos BNDES – FINEN e EXIM PRÉ-EMBARQUE, as taxas destas operações estão
demonstradas a baixo:
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Consolidado
31/12/2010

Itens

Encargos

Circulante

Não
circulante

31/12/2009

Circulante

Não
circulante

01/01/2009

Circulante

Não
circulante

Moeda nacional
Conta corrente a
descoberto
Ações Preferenciais
classe B

TJLP + 3,8% a.a.

-

-

12

-

-

32

-

3.558

-

3.801

EXIM

4,5 % a.a.

16.061

3.072

3.007

3.000

-

-

BNDES - FINEM

CM + 4% a.a.

-

-

-

-

-

7.062

BNDES - FINEM

UMBND + 4% a.a.

732

3.660

761

4.563

-

-

BNDES - FINEM

TJLP + 1% a.a.

137

687

137

825

-

961

BNDES - FINEM
Total

TJLP + 4% a.a.

5.217
22.147

26.084
33.515

5.217
9.122

31.300
43.246
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36.474
48.298

i. contratos de empréstimo e financiamento relevantes
 BNDES - FINEM - teve como finalidade principal a construção da indústria em Campo Grande
(MS) e a aquisição de máquinas e equipamentos para a mesma, tendo como garantia as instalações
da unidade de Panambi (RS) além das instalações financiadas. Como parte do acordo de
investimento e reestruturação da Companhia, em 23 de setembro de 2007, foi renegociado o prazo
de pagamento da dívida da controlada com o BNDES, passando o vencimento final para 2017, com
carência de pagamento do principal nos 2 primeiros anos e de juros no primeiro ano. Os contratos
de financiamentos estão subdivididos em 5 (cinco) sub-créditos, atualizados parte pela cesta de
moedas do BNDES, calculada com base no custo médio ponderado de todas as taxas e despesas
incorridas pelo BNDES na captação de recursos, e parte pela variação da TJLP, acrescido de juros
de 1% a 4% a.a.
 EXIM PRÉ-EMBARQUE – Objetivando financiamento de exportações a Companhia contratou
três novas linhas de EXIM Pré-Embarque no ano de 2010, no valor de R$ 16.503, que somadas a
linha já existente totalizaram R$ 19.133 em 31 de dezembro de 2010 (R$ 6.000 em 31 de dezembro
de 2009), com taxas de juros de 4,5% a.a. pré-fixada. A primeira operação está sendo amortizada
mensalmente, tendo seu vencimento final em maio de 2011. Das novas operações, duas vencem a
partir de fevereiro de 2011, com final em janeiro de 2012 e janeiro de 2013, e outra operação, de R$
7.500, tem seu vencimento final em agosto de 2011.
DEBÊNTURES
Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 28 de setembro de 2007, foi aprovada a emissão em
série única de 154.168 (cento e cinquenta e quatro mil cento e sessenta e oito) debêntures simples da
forma nominativa e escritural, no valor total de R$ 139.999, ao valor nominal unitário de R$ 908,10
(novecentos e oito reais e dez centavos), na data de emissão, cujos recursos foram utilizados para quitar
as dívidas com credores financeiros que não subscreveram ações da Companhia e para fortalecimento de
caixa.
As debêntures têm o prazo de 13 anos, com carência do principal nos 3 (três) primeiros anos. Serão
amortizadas em 120 parcelas mensais e sucessivas, vencendo a primeira no dia 15 de novembro de
2010. As debêntures são remuneradas a uma taxa equivalente à TJLP acrescida de um spread de 3,8%
ao ano (“Taxa de Juros”). O montante correspondente à parcela da TJLP que exceder 6% ao ano será
capitalizado, dia a dia, a partir da data de emissão até a data do vencimento das debêntures. O
vencimento dos juros remuneratórios está ocorrendo trimestralmente, a partir de 15 de janeiro de 2009
até 15 de outubro de 2010 e mensalmente a partir de então até o último vencimento em 15 de outubro de
2020. Em 31 de dezembro de 2010, o saldo das debêntures totalizou R$ 108.820 (R$ 114.007 em 31 de
dezembro de 2009).
Do total das debêntures emitidas, houve a adesão de R$ 138.745 até 31 de dezembro de 2007, e o saldo
restante, no montante de R$ 1.254, foi adquirido pelo mercado no exercício de 2008, totalizando R$
139.999.
Ao subscritor de cada debênture foi conferido, como vantagem adicional, um bônus de subscrição que dá
o direito de subscrever uma quantia de ações ordinárias, mediante dação em pagamento de uma
debênture para cada bônus, à razão do valor nominal unitário de R$ 908,10 (novecentos e oito reais e dez
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centavos) acrescidos do montante de juros capitalizados das debêntures, dividido pelo preço de exercício
atualizado. O preço de exercício é de R$ 0,3027 (valor expresso em centavos de real) por ação,
atualizado pela mesma forma de atualização do saldo devedor das debêntures. O bônus de subscrição
será válido até 15 de outubro de 2020.
As debêntures estão garantidas por carta fiança assinada pelos seguintes credores (i) Banco do Brasil
S.A., (ii) Banco Bradesco S.A., (iii) Banco Votorantin S.A., (iv) HSBC Bank Brasil S.A., (v) Banco Safra
S.A., os quais eram titulares de créditos no valor total de R$ 136 milhões que foram pagos com os
recursos da emissão das debêntures, conjugada com o bônus de subscrição.
A Companhia realizou a segregação do componente patrimonial do instrumento de dívida para
apresentação do saldo a partir da data transição em 01 de janeiro de 2009, conforme demonstrado
abaixo:
Recurso de emissão de debêntures
Montante classificado como patrimônio liquido
Valor contábil do passivo financeiro na data da emissão

139.999
(8.324)
131.660

O componente do patrimônio líquido foi reconhecido inicialmente pela diferença entre o valor justo do
instrumento composto como um todo e o valor justo do componente passivo.
O componente patrimonial foi reconhecido líquido de efeito de impostos diferidos, cujo saldos nas datas
de apresentação das demonstrações financeiras estão indicados na nota explicativa 14.
Para valorização do valor justo do componente passivo, foi considerado que instrumento financeiro de
características similares, considerando garantias dadas pelos Bancos anteriormente citados, sem o bônus
de subscrição, consideraria taxa de correção atrelada em média a 100% da taxa de Certificado de
Depósito Interbancário – CDI.
Subsequentemente ao seu reconhecimento inicial, o componente passivo de um instrumento financeiro
composto é mensurado pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos. Para apuração da
taxa interna de retorno para mensuração posterior do instrumento financeiro passivo foi considerada a
taxa futura do CDI para as datas das liquidações previstas no contrato, na data da emissão das
debêntures.
No ano de 2010 houve subscrição de ações de 6.966.000 ações ordinárias da Companhia, decorrentes
do exercício de 2.322 bônus de subscrição, mediante dação em pagamento de debêntures,
representando aumento de capital nominal de R$ 2.353 (subscrição de 1.117.000 ações ordinárias,
decorrentes do exercício de 373 ações, representando aumento de capital nominal de R$ 768 no
exercício de 2009). (Nota Explicativa 29).
A escritura particular da emissão de debêntures possui cláusula de amortização acelerada, estabelecendo
que a Kepler Weber S.A. deverá antecipar, em uma única parcela, um montante equivalente a 12
parcelas de amortização das Debêntures quando em qualquer data de pagamento de qualquer
amortização das debêntures (previsto para iniciar em novembro de 2010), a relação da dívida líquida
definida em contrato dividida pelo EBITDA (*) dos últimos 12 meses seja menor do que 1,5 durante 2
exercícios fiscais consecutivos. Este índice está acima do exigido em contrato, em 31 de dezembro de
2010, não sendo necessária a amortização acelerada da debênture.
(*) EBITDA - definido na escritura como sendo lucro/prejuízo líquido acrescido de imposto de renda e
contribuição social, resultado financeiro líquido, resultado não operacional líquido, depreciação e
amortização.
Consolidado
Taxas contratuais Taxa efetiva de
% a.a.
juros (% a.a.)
3,8%+TJLP
11,064%

31/12/2010 31/12/2009 01/01/2009
108.820

114.007

113.841

ii. outras relações de longo prazo com instituições financeiras
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As debêntures estão garantidas por carta fiança assinada pelos seguintes credores (i) Banco do Brasil
S.A., (ii) Banco Bradesco S.A., (iii) Banco Votorantin S.A., (iv) HSBC Bank Brasil S.A., (v) Banco Safra
S.A., os quais eram titulares de créditos no valor total de R$ 136 milhões que foram pagos com os
recursos da emissão das debêntures, conjugada com o bônus de subscrição.

iii. grau de subordinação entre dívidas
Não aplicável
iv. eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de
endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de
ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário
Limites de endividamento e contratação de novas dívidas
O limite de endividamento determinado para a contratação pela Diretoria de empréstimos e
financiamentos, incluindo a concessão de qualquer garantia real ou fidejussória, é de no valor
agregado igual ou inferior a R$10 milhões, ou que tenham prazo inferior a 12 meses, ou em contratos
de qualquer natureza que impliquem, por meio de uma operação isolada ou de uma sequência de
operações, em obrigações, no valor agregado igual ou inferior a R$ 25 milhões.
Acima destes valores, e prazos, é necessária a aprovação do Conselho de Administração, conforme
definido no Estatuto Social, na letra “j” do artigo 12, e ainda a necessidade de reunião prévia dos
acionistas, e a aprovação com o voto favorável de no mínimo 2/3 (dois terços) das Ações, conforme
prevê o acordo de acionistas da companhia em sua cláusula 2.1, letras v e x.

Distribuição de dividendos
Conforme estabelecido pelo parágrafo 4º, do artigo 5 do Estatuto Social, as bonificações e dividendos
serão distribuídos em razão do capital realizado, exceto no caso do dividendo fixo atribuído as ações
preferenciais de classe “B” nos termos deste Estatuto Social. E ainda conforme parágrafo 5º - nos
aumentos de capital mediante subscrição de ações ou debêntures conversíveis, a Assembleia Geral
ou o Conselho de Administração, conforme o caso, poderá estabelecer que às novas ações sejam
atribuídos dividendos calculados "pro rata temporis" a partir da data da homologação ou da
conversão, divulgando esta característica no anúncio próprio.
Com relação às ações preferenciais de classe “B”, conforme letra b do parágrafo 2º, do artigo 6º do
Estatuto Social, estas receberão, um dividendo prioritário fixo cumulativo mensal, calculado com base
na variação da taxa de juros de longo prazo, conforme divulgada pelo Conselho Monetário Nacional
(“TJLP”), acrescida de um spread de 3,8% ao ano, base 360 dias corridos, incidente sobre o preço de
emissão das ações preferenciais de classe “B”, ou seja, R$ 0,3027 (trinta centavos e vinte sete
milésimos de real) (“Dividendo Fixo”). Caso o Dividendo Fixo não seja integralmente pago em um
mês, o saldo não pago cumulará para o mês seguinte, e assim sucessivamente, até que o saldo do
Dividendo Fixo não pago seja integralmente quitado. O saldo do Dividendo Fixo não pago será
corrigido pela TJLP, acrescida de um spread de 3,8% ao ano, base 360 dias corridos, incidente sobre
o saldo não pago desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento.

Emissão de novos valores mobiliários
Conforme estabelecido pelo parágrafo 1º do artigo 5 do Estatuto Social a Companhia mediante
deliberação do Conselho de Administração está autorizada a aumentar, independentemente de
reforma estatutária o valor do capital social até o limite de 1.800.000.000 (um bilhão e oitocentos
milhões) de ações, podendo ser dividido em ações ordinárias, ações preferenciais de classe A e
ações preferenciais de classe B, observado que o número de ações preferenciais,
independentemente da classe, nunca será superior ao número de ações ordinárias e o número de
ações preferenciais de classe “B” não poderá exceder 39.996.080 (trinta e nove milhões novecentos
e noventa e seis mil e oitenta). O capital autorizado deverá sempre manter um número de ações
suficientes para o exercício dos bônus de subscrição emitidos na Assembleia Geral Extraordinária de
28 de setembro de 2007.
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Alienação de controle societário
Conforme estabelecido pelo artigo 30 do Estatuto Social, em caso de alienação de controle, deverá
ser contratada sob a condição suspensiva ou resolutiva de que o adquirente se obrigue a concretizar,
no prazo de até 90 dias da data de formalização da transferência das ações representativas do
controle, uma oferta pública de aquisição de todas as ações emitidas pela Companhia (“tag along”),
por preço igual ao valor pago por ação integrante do bloco de controle, e nas mesmas condições de
pagamento, de modo a assegurar a todos os demais acionistas da Companhia tratamento igualitário
àquele dado ao alienante.
Ainda em consonância com o parágrafo 2º do artigo 30, será também exigida a oferta pública quando
houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos relativos a
valores mobiliários conversíveis em ações emitidos pela Companhia, que venha a resultar na
alienação de ações que assegurem o poder de controle da Companhia.

g) limites de utilização dos financiamentos já contratados
A Companhia possuía em 31 de dezembro de 2010 um total consolidado de R$ 55,7 milhões em
contratos de financiamentos, sendo que o montante de R$ 33,5 milhões de longo prazo, relativos a linhas
de financiamentos BNDES – FINEN e EXIM PRÉ-EMBARQUE. Esses contratos representavam
individualmente valores inferiores a R$ 25,0 milhões, acima do qual é necessária a aprovação do
Conselho de Administração e aprovação prévia dos acionistas.

h) alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras
Descrição das principais contas do Balanço Patrimonial
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BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

2010

Análise
Vertical
2010

2009

Análise
Vertical
2009

Análise
Horizontal
2010/2009

(Em milhares de reais, exceto porcentagens)
ATIVO
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Despesas antecipadas
Adiantamento a fornecedores
Instrumentos financeiros derivativos
Outros créditos
Ativo mantido para venda
Não Circulante
Contas a receber de clientes
Aplicações financeiras retidas
Impostos a recuperar
Depósitos judiciais
Impostos diferidos
Investimentos
Propriedade para investimentos
Imobilizado
Intangível

230.434
116.025
32.761
60.167
14.658
351
2.514
423
1.799
1.736
321.638
4.694
3.277
16.014
4.138
85.027
3
13.329
184.690
10.466
-

41,74%
21,02%
5,93%
10,90%
2,66%
0,06%
0,46%
0,08%
0,33%
0,31%
58,26%
0,85%
0,59%
2,90%
0,75%
15,40%
0,00%
2,41%
33,45%
1,90%

191.307
75.994
48.354
49.327
14.424
305
1.636
107
1.160
328.279
7.032
23.105
4.150
82.405
3
13.412
186.746
11.426

36,82%
14,63%
9,31%
9,49%
2,78%
0,06%
0,31%
0,02%
0,22%
0,00%
63,18%
1,35%
0,00%
4,45%
0,80%
15,86%
0,00%
2,58%
35,94%
2,20%

20,45%
52,68%
-32,25%
21,98%
1,62%
15,08%
53,67%
295,33%
55,09%
n/a
-2,02%
-33,25%
n/a
-30,69%
-0,29%
3,18%
n/a
-0,62%
-1,10%
-8,40%

TOTAL DO ATIVO

552.072

100,00%

519.586

100,00%

6,25%

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

0
101.232
20.492
22.147
12.628
27.689
2.208
1.789
11.472
2.807
182.187
-

18,34%
3,71%
4,01%
2,29%
5,02%
0,40%
0,32%
2,08%
0,51%
33,00%

83.926
18.501
9.122
6.890
26.046
2.959
2.472
13.129
4.807
198.205

16,15%
3,56%
1,76%
1,33%
5,01%
0,57%
0,48%
2,53%
0,93%
38,15%

20,62%
10,76%
142,79%
83,28%
6,31%
-25,38%
-27,63%
-12,62%
-41,61%
-8,08%

33.515
97.348
5.632
38.093
6.604

6,07%
17,63%
1,02%
6,90%
1,20%

43.246
100.878
6.789
37.989
7.773

8,32%
19,42%
1,31%
7,31%
1,50%

-22,50%
-3,50%
-17,04%
0,27%
-15,04%

995
268.653
429.442
27.604
2.262
62.628
(253.283)
-

0,18%
48,66%

1.530
237.455

0,29%
45,70%

-34,97%
13,14%

77,79%
5,00%
0,41%
11,34%
-45,88%

423.543
27.732
2.320
65.064
(281.204)

81,52%
5,34%
0,45%
12,52%
-54,12%

1,39%
-0,46%
-2,50%
-3,74%
-9,93%

552.072

100,00%

519.586

100,00%

6,25%

Circulante
Fornecedores
Financiamentos e empréstimos
Salários e férias a pagar
Receita diferida
Impostos a recolher
Comissões a pagar
Debêntures
Outras contas a pagar
Não Circulante
Financiamentos e empréstimos
Debêntures
Provisões
Impostos diferidos
Impostos a recolher
Outras contas a pagar
Patrimônio Líquido
Capital social
Reservas de capital
Reservas de reavaliação
Ajuste de avaliação patrimonial
Prejuízos acumulados
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A Companhia adotou as normas do CPC, descritas abaixo, no decorrer do exercício findo em 31 de
dezembro de 2010, inclusive para o período comparativo de 31 de dezembro de 2009 e no balanço
patrimonial de abertura em 1 de janeiro de 2009.
a)

Normas CPC emitidas adotadas no exercício de 2010

CPC 15 - Combinação de Negócios
CPC 16 - Estoques
CPC 17 - Contratos de Construção
CPC 18 - Investimento em Coligada e em Controlada
CPC 19 - Participação em Empreendimento Controlado em Conjunto
CPC 20 - Custos de Empréstimos
CPC 22 - Informações por Segmento (IFRS 8)
CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro
32

CPC 24 - Evento Subsequente
CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes
CPC 26 - Apresentação das Demonstrações Contábeis
CPC 27 - Ativo Imobilizado
CPC 28 - Propriedade para Investimento
CPC 29 - Ativo Biológico e Produto Agrícola
CPC 30 - Receitas
CPC 31 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação Descontinuada
CPC 32 - Tributos sobre o Lucro
CPC 33 - Benefícios a Empregados
CPC 36 - Demonstrações Consolidadas
CPC 37 – Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade
CPC 38 - Instrumentos financeiros: Reconhecimento e Mensuração
CPC 39 - Instrumentos Financeiros: Apresentação
CPC 40 - Instrumentos Financeiros: Evidenciação
CPC 41 – Resultado por Ação
CPC 43 – Adoção Inicial dos Pronunciamentos Técnicos CPC 15 ao 43
ICPC 01 - Contratos de Concessão
ICPC 03 - Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil
ICPC 04 - Alcance do Pronunciamento Técnico CPC 10 - Pagamentos Baseados em Ações
ICPC 05 - CPC 10 - Pagamentos Baseados em Ações - Transações de Ações da Companhia e em
Tesouraria
ICPC 09 – Demonstrações Contábeis Individuais, Demonstrações Separadas, Demonstrações
Consolidadas e Aplicação do Método de Equivalência Patrimonial
A aplicação destas novas normas impactou nos montantes anteriormente apresentados nas
demonstrações financeiras da Companhia, que foram também ajustadas para efeito de comparação com
as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2010.
Ativo circulante
Em 31 de dezembro de 2010, o ativo circulante representou R$ 230,4 milhões, apresentando um aumento
de 20,4% se comparado a 31 de dezembro de 2009 (R$ 191,3 milhões), sendo basicamente representado
por:
 Aumento de disponibilidades em R$ 40 milhões;
 Aumento dos estoques em R$ 10,8 milhões;
 Redução de R$ 15,6 milhões nas contas a receber de clientes.
Ativo não circulante
Em 31 de dezembro de 2010 o ativo não circulante montou em R$ 321,6 milhões apresentando uma
redução de 2% se comparado a 31 de dezembro de 2009 (R$ 328,3 milhões), basicamente representado
por: (i) redução das contas a receber de clientes em R$ 2,3 milhões; e (ii) aumento dos impostos diferidos
em R$ 2,6 milhões; (iii) redução dos impostos a recuperar em R$ 7 milhões; (iv) aumento de R$ 3,2
milhões em aplicações financeiras, vinculada a garantia de prestação de fiança, junto ao Banco do Brasil.
A Companhia optou pela adoção do custo atribuído (deemed cost) de seu ativo imobilizado, ajustando os
saldos de abertura na data de transição em 1º de janeiro de 2009 para fins de comparação.
Os valores justos utilizados na adoção do custo atribuído foram estimados por especialistas externos
(engenheiros) com experiência e competência profissional, objetividade e conhecimento técnico dos bens
avaliados. Para realizarem este trabalho os especialistas externos consideraram informações a respeito
da utilização dos bens avaliados, mudanças tecnológicas ocorridas e em curso e ambiente econômico em
que operam, considerando o planejamento e outras peculiaridades dos negócios da companhia. Como
parte da adoção do custo atribuído a administração da Companhia avaliou para os conjuntos de bens de
valores relevantes que apresentavam valor contábil substancialmente diferente ao seu valor justo. Para
este conjunto de bens o valor justo foi considerado para fins de adoção do custo atribuído em 1° de
janeiro de 2009. Adicionalmente, vem sendo realizada a revisão da vida útil estimada.
Os efeitos nos principais grupos de conta decorrentes da adoção do custo atribuído em 1º de janeiro de
2009 foi:
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Controladora
Propriedade para
investim ento
Saldo em 31 de dezembro de 2008
Saldo em 01 de janeiro de 2009
Total custo atribuido

Máquinas e
Equipam entos

14.082
59.894
45.812

Móveis e
Utensílios

Veículos

31
31

9
9

-

Im obilizações
em Andam ento

40
40

-

Total

102
102
-

-

14.264
60.076
45.812
Consolidado

Propriedade para
investim ento
Saldo em 31 de dezembro de 2008
Saldo em 01 de janeiro de 2009
Total custo atribuido

1.510
13.472
11.962

Terrenos
4.225
12.618
8.393

Prédios e
Benfeitorias

Instalações

Máquinas e
Equipam entos

43.450
82.902
39.452

10.026
10.026
-

42.989
85.266
42.277

Veículos
59
59
-

Móveis e
Utensílios
2.024
2.024
-

Equipam entos
de Inform ática
1.254
1.254
-

Im obilizações
em Andam ento
877
877
-

Total
106.414
208.498
102.084

Passivo circulante
Em 31 de dezembro de 2010, o passivo circulante era de R$ 101,2 milhões, apresentando um aumento
de 20,6% se comparado a 31 de dezembro de 2009, no valor de R$ 83,9 milhões, basicamente
representado por: (i) aumento de empréstimos e financiamento em R$ 13 milhões; (ii) aumento da
provisão de férias e salários a pagar em R$ 5,7 milhões.
Passivo não circulante
Em 31 de dezembro de 2010, o passivo não circulante montou em R$ 182,2 milhões representando uma
redução de 8% se comparado a 31 de dezembro de 2009, no valor de R$ 198 milhões, basicamente
representados pela redução nos empréstimos e financiamentos (R$ 9,7 milhões) e nas debêntures (R$
3,5 milhões), visto o início de sua amortização a partir de outubro de 2010.
Patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2010 o patrimônio líquido era de R$ 268,7 milhões representando um aumento de
13,1% se comparado a 31 de dezembro de 2009 (R$ 237,5 milhões). Parte deste crescimento é
consequência do aumento do capital social em R$ 5,9 milhões, devido a conversões de 57.071.084
(cinquenta e sete milhões, setenta e um mil e oitenta e quatro) ações preferenciais de classe “A” e
11.714.306 (onze milhões, setecentos e quatorze mil, trezentos e seis) ações preferenciais de classe “B”
em ações ordinárias e do exercício de 2.322 bônus de subscrição, representando 6.966.000 (seis
milhões, novecentos e sessenta e seis mil) ações ordinárias.
Em decorrência da adoção do custo atribuído (deemed cost) de seu ativo imobilizado, em 01 de janeiro de
2009 (balanço de abertura do exercício de 2009) foi criada a rubrica de “ajuste de avaliação patrimonial”
no Patrimônio Líquido da Companhia, em contrapartida do custo atribuído no imobilizado. Em decorrência
da depreciação do custo atribuído, houve a redução de R$ 2,4 milhões nesta rubrica no exercício de
2010.
A redução dos Prejuízos acumulados em R$ 28,3 milhões no exercício de 2010 e o ajuste de avaliação
patrimonial foram os principais fatores do aumento do Patrimônio Líquido da Companhia.

Descrição das principais contas da Demonstrações do Resultado
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DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO CONSOLIDADO

2010

Análise
Vertical
2010

2009

Análise
Vertical
2009

Análise
Horizontal
2010/2009

(Em milhares de reais, exceto porcentagens)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
LUCRO BRUTO
Despesas com vendas
Gerais e administrativas
Outras receitas operacionais
Outras despesas operacionais
LUCRO OPERACIONAL
Despesas financeiras
Receitas financeiras
RESULTADO ANTES DO IR E DA CSLL
Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos

366.330

100,00%

212.316

100,00%

(285.808)

-78,02%

(184.193)

-86,75%

55,17%

80.522

21,98%

28.123

13,25%

186,32%

(19.277)
(22.210)
6.583
(4.408)

-5,26%
-6,06%
1,80%
-1,20%

(14.455)
(15.470)
12.299
(20.699)

-6,81%
-7,29%
5,79%
-9,75%

33,36%
43,57%
-46,48%
-78,70%

41.210

11,25%

(10.202)

-4,81%

n/a

(27.798)
16.715

-7,59%
4,56%

(23.650)
29.256

-11,14%
13,78%

17,54%
-42,87%

8,22%

(4.596)
(803)
4.379

-2,16%

n/a

-0,38%
2,06%

504,48%
-46,04%
n/a

30.127

72,54%

(4.854)
2.363

-1,33%
0,65%

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

(2.491)

-0,68%

3.576

1,68%

LUCRO (PREJUÍZO) OPERAÇÕES CONTINUADAS

27.636

7,54%

(1.020)

-0,48%

n/a

RESULTADO LÍQ DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS

(2.232)

-0,61%

-1,16%

-9,45%

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

25.404

(2.465)
(3.485)
-

-1,64%

n/a

6,93%

Receita líquida de vendas
Em 2010, a Receita Líquida totalizou R$ 366,3 milhões, 72,5% acima do valor registrado em 2009 (R$
212,3 milhões) com destaque para os segmentos de armazenagem agrícola e de armazenagem especial.
No mercado interno, a Receita Líquida proveniente do segmento de armazenagem passou de R$ 149,2
milhões em 2009 para R$ 261,3 milhões em 2010, (+76%), e o segmento de armazenagem especial
passou de R$ 3 milhões em 2009 para R$ 28,4 milhões em 2010.
Apesar da valorização do Real frente ao Dólar Americano, as exportações da Companhia tiveram um
desempenho 34% superior ao ano de 2009, refletindo a retomada nos negócios.
Custo dos produtos vendidos
O CPV somou R$ 285,8 milhões no ano de 2010, correspondendo a 78% da Receita Líquida da
Companhia, 8,8 p.p inferior ao CPV apresentado em 2009 (86,8%). A redução do CPV está diretamente
associada à redução dos custos de fabricação e à estratégia de importação de aço a preços competitivos.
Lucro bruto
O Lucro Bruto da Kepler Weber, em 2010, totalizou R$ 80,5 milhões, valor 186,3% superior aos R$ 28,1
milhões obtidos no ano anterior. As condições favoráveis do mercado permitiram uma recuperação dos
níveis de preços de venda que, associada a uma redução dos custos de fabricação, elevaram a 22% a
margem bruta.
Despesas com vendas
As despesas com vendas aumentaram em 33,4%, totalizando R$ 19,3 milhões, quando comparadas ao
ano de 2009, que foram de R$ 14,5 milhões. Considerando o aumento da receita líquida em 72,5%, neste
ano em relação ao anterior, estas despesas apresentaram redução de 1,5 p.p..
Despesas gerais e administrativas
As despesas gerais e administrativas e a remuneração dos administradores apresentaram um acréscimo
de 43,6% em relação ao ano anterior (R$ 15,5 milhões em 2009 e R$ 22,2 milhões em 2010). Este
acréscimo é decorrente da contratação de consultorias para elaboração e detalhamento do Plano
Estratégico da companhia. No entanto, quando comparadas a 2009, estas despesas apresentaram uma
redução de 1,2 p.p. em relação à Receita Líquida.
Outras receitas operacionais
As outras receitas operacionais representaram em 2010 1,8% sobre a receita líquida, enquanto em 2009
este percentual foi de 5,8%. No exercício de 2009 houve a recuperação de perdas com clientes,
impactando as outras receitas daquele período.
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Outras despesas operacionais
As outras despesas operacionais em 2010 foram de R$ 4,4 milhões, 78,7% inferiores às de 2009, cujo
valor foi de R$ 20,7 milhões. O valor das despesas operacionais em 2009 está associado a redução da
atividade operacional do parque industrial das controladas nos primeiros sete meses daquele exercício,
ocasionando aumento da ociosidade operacional, que montou em R$ 8.763, fato que não ocorreu no
exercício de 2010.
Receitas financeiras
As receitas financeiras totalizaram R$ 16,7 milhões em 2010, representando um decréscimo de 42,9% em
comparação a 2009 (R$ 29,3 milhões). Em 2009, a Companhia obteve receitas de variações monetárias
ativas oriundas de recuperações de dívidas, (R$ 4,8 milhões), assim como ganhos relativos às operações
de NDF (Non-Deliverable Forward) contratadas em 2008 e 2009, fatos que não se repetiram
integralmente neste ano.
Despesas financeiras
As despesas financeiras no ano de 2010 totalizaram R$ 27,8 milhões, 17,5% superior ao montante
gerado em 2009 (R$ 23,7 milhões). Este aumento foi observado, principalmente, devido à contabilização
de Ajustes a Valor Presente (AVP) de recebíveis de longo prazo e de encargos financeiros incidentes
sobre novas linhas de empréstimos contratadas ao longo do ano.
A política de proteção cambial definida pela Companhia visa eliminar a exposição das margens
comerciais em operações de comércio exterior neutralizando a volatilidade das divisas frente ao Real, não
existindo nenhuma operação com derivativos exóticos.
Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social
A Kepler Weber apresentou, em 2010, um lucro antes do IR e Contribuição Social de R$ 30,1 milhões,
frente ao prejuízo de R$ 4,6 milhões em 2009. Este resultado foi gerado pelo crescimento do faturamento,
melhores margens de vendas, maior controle dos custos e das despesas operacionais e redução da
ociosidade operacional frente à capacidade instalada das unidades fabris da Companhia
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
Como resultado dos efeitos mencionados anteriormente, a Kepler Weber apresentou lucro líquido de R$
25,4 milhões em 2010, frente ao prejuízo líquido de 2009 de R$ 3,5 milhões.
10.2. Os diretores devem comentar
a)

Resultados das operações do emissor, em especial:
i. descrição de quaisquer componentes importantes da receita
A receita bruta de vendas da Companhia advém principalmente da comercialização de sistemas de
armazenagens – como silos, secadores, transportadores e máquinas de limpeza.
ii. fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais
Durante o exercício e principalmente no segundo semestre, cinco fatores contribuíram para o
resultado alcançado pela Companhia:
a) O crescente volume de negócios, impulsionados pela retomada dos investimentos pelos agentes
do agronegócio;
b) As projeções de uma safra robusta em 2010/2011 no Brasil;
c) O déficit da capacidade estática de armazenagem;
d) A oferta de linhas de financiamento do Governo, com condições favoráveis para a obtenção de
recursos através do Programa de Sustentabilidade dos Investimentos (PSI);
e) Custo competitivo do aço importado.

b) Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação,
alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços
O crescimento de 9% na participação de mercado em 2010 (59% de Market share em 2010 contra 50%
em 2009) solidifica a política de margens comerciais praticadas pela Companhia, possibilitando a
manutenção de clientes históricos e a realização de novos negócios. O preço líquido por quilograma de
aço embarcado em 2010 foi de R$ 6,52, enquanto em 2009 foi de R$ 6,09, havendo crescimento de 8,6%
no preço do quilograma embarcado em 2010.
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A receita líquida consolidada da Kepler Weber, relativa às exportações, montou em R$ 66 milhões em
2010 (R$ 49 milhões em 2009), bem como a receita bruta por quilograma exportado aumentou de R$ 6,54
em 2009 para R$ 6,85 em 2010, ou seja, 4,7%.
Em 2010, como resultado do crescimento das vendas e de embarques no período, houve um acréscimo
no volume de peso embarcado de 61%, passando de 34.864 toneladas em 2009 para 56.164 toneladas
em 2010.
Informamos que, no Exercício 2010, na composição da receita da Companhia não há impactos
significativos relativos à inserção de novos produtos ao mercado, bem como, não identificamos efeito
relevante nas receitas relativa à inflação ocorrida no exercício citado.
c) Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, câmbio e taxa
de juros no resultado operacional e no resultado financeiro do emissor
CPV sobre Receita Líquida (em %)

86,8%
78,0%

2009

No ano de 2010 não foram observadas variações
significantes de preços nos principais insumos
utilizados na produção, com exceção do aço
importado que representou uma redução nos custos
se comparado com o aço adquirido no mercado
interno. O CPV somou R$ 285,8 milhões no ano de
2010, correspondendo a 78% da Receita Líquida da
Companhia, 8,8 p.p inferior ao CPV apresentado
em 2009 (86,8%). A redução do CPV está
diretamente associada à redução dos custos de
fabricação e à estratégia de importação de aço a
preços competitivos, conforme mencionado acima.

2010

Receitas Financeiras
Juros apropriados/obtidos
Variação cambial/monetária ativa
Instrumentos financeiros derivativos
Receitas com aplicações financeiras
Outras receitas financeiras

Despesas financeiras
Encargos financeiros s/empréstimos e financiamentos
Juros de mora e IOF contratuais
Variação cambial/monetária passiva
Instrumentos financeiros derivativos
Ajuste a valor presente
Despesas com fiança bancária
Outras despesas financeiras

2010
2.600
73
603
98
3.374

2010
(11.878)
(544)
(1.993)
(67)
(1.073)
(1.917)
(17.472)

Controladora
2009
755
2.823
9.782
618
47
14.025
Controladora
2009
(11.384)
(818)
(2.497)
(997)
(423)
(1.273)
(17.392)

2010
6.422
1.612
6.978
1.703
16.715

Consolidado
2009
8.474
10.231
6.390
4.161
29.256

2010
(16.618)
(506)
(4.958)
(1.548)
(448)
(1.073)
(2.647)
(27.798)

Consolidado
2009
(14.166)
(3.546)
(2.751)
(1.339)
(520)
(1.328)
(23.650)

O impacto das variações cambiais líquidas no resultado operacional da companhia foi de R$ 1.464 em
2010 (R$ 5.723 em 2009).
As receitas financeiras totalizaram R$ 16,7 milhões em 2010, representando um decréscimo de 42,9% em
comparação a 2009 (R$ 29,3 milhões). Em 2009, a Companhia obteve receitas de variações monetárias
ativas oriundas de recuperações de dívidas, (R$ 4,8 milhões), assim como ganhos relativos às operações
de NDF (Non-Deliverable Forward) contratadas em 2008 e 2009, fatos que não se repetiram
integralmente neste ano.
As despesas financeiras no ano de 2010 totalizaram R$ 27,8 milhões, 17,5% superior ao montante
gerado em 2009 (R$ 23,7 milhões). Este aumento foi observado, principalmente, devido à contabilização
de Ajustes a Valor Presente (AVP) de recebíveis de longo prazo e de encargos financeiros incidentes
sobre novas linhas de empréstimos contratadas ao longo do ano.
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A política de proteção cambial definida pela Companhia visa eliminar a exposição das margens
comerciais em operações de comércio exterior neutralizando a volatilidade das divisas frente ao Real, não
existindo nenhuma operação com derivativos exóticos.
10.3. Os diretores devem comentar os efeitos relevantes que os eventos abaixo tenham causado
ou se espera que venham a causar nas demonstrações financeiras do emissor e em seus
resultados:
a. Introdução ou alienação de segmento operacional
Não se aplica
b. constituição, aquisição ou alienação de participação societária
Não se aplica
c. eventos ou operações não usuais
No dia 28 de outubro de 2010 a controlada Kepler Weber Industrial S.A. incorporou a Kepler
Weber Inox Ltda., empresa anteriormente controlada diretamente pela Kepler Weber S.A., com
versão de seu patrimônio líquido a valor contábil. Posteriormente à incorporação, as operações
da Kepler Weber Inox Ltda. foram descontinuadas, sendo que suas operações foram
apresentadas separadamente em relação às operações em continuidade da Companhia. A
administração desenvolveu um plano de venda desta divisão, seguindo uma decisão estratégica
em focar nas capacidades-chave da Companhia.

Nota
Resultado das operações descontinuadas
Receitas
Despesas
Resultado da equivalência patrimonial
Resultado antes dos impostos
Imposto de renda diferido
Resultado do exercício

14

2010

Controladora
2009

(2.232)
(2.232)

(2.465)
(2.465)

2010

Consolidado
2009

3.398
(5.630)
(2.232)
(2.232)

2.761
(5.338)
(2.577)
112
(2.465)

O efeito no fluxo de caixa está demonstrado abaixo:
Controladora e consolidado
2010
2009
(19)
(144)
-

Fluxo de caixa de operações descontinuadas
Caixa líquido das atividades operacionais
Caixa líquido das atividades de investimento
Caixa líquido das atividades de financiamento
Caixa líquido proveniente de operações descontinuadas

(19)

(144)

Os ativos líquidos da operação Inox foram classificados como ativo mantido para venda,
conforme demonstrado abaixo:
31/12/2010
Ativo imobilizado

1.736
1.736

10.4. Os diretores devem comentar
a. mudanças significativas nas práticas contábeis
Base de preparação das demonstrações financeiras
(a) Declaração de conformidade (com relação às normas IFRS e às normas do CPC)
As demonstrações financeiras da Companhia incluem:
 As demonstrações financeiras consolidadas, preparadas conforme as Normas Internacionais de
Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e também
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP); e
 As demonstrações financeiras individuas da controladora, preparadas de acordo com o BR GAAP.
As demonstrações financeiras individuais da controladora foram elaboradas de acordo com o BR GAAP e,
para o caso da Companhia, essas práticas diferem das IFRS aplicáveis para demonstrações financeiras
separadas em função da avaliação dos investimentos em controladas, pelo método de equivalência
patrimonial no BR GAAP, enquanto para fins de IFRS seria pelo custo ou valor justo.
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Contudo, não há diferença entre o patrimônio líquido e o resultado consolidado apresentado pela
Companhia e o patrimônio líquido e resultado da entidade controladora em suas demonstrações
financeiras individuais. Assim sendo, as demonstrações financeiras consolidadas da Companhia e suas
controladas e as demonstrações financeiras individuais da controladora estão sendo apresentadas lado a
lado em um único conjunto de demonstrações financeiras.
Essas são as primeiras demonstrações consolidadas preparadas conforme as IFRS nas quais o CPC 37
foi aplicado.
(b) Base de mensuração
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas com base no custo histórico
com exceção dos seguintes itens materiais reconhecidos nos balanços patrimoniais:


os instrumentos financeiros derivativos mensurados pelo valor justo;



custo atribuído do ativo imobilizado e propriedades para investimento na data de transição em 1º de
janeiro de 2009.
(c) Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as normas IFRS
e os normas CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a
aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os
resultados reais podem divergir dessas estimativas.
Estimativas e premissas são revistos de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas
contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos
futuros afetados.
As informações sobre julgamentos críticos referente às políticas contábeis adotadas que apresentam
efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão
incluídas nas seguintes notas explicativas das demonstrações financeiras de 2010:


Nota 17 - classificação de propriedade para investimento

As informações referente incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de
resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício financeiro estão incluídas nas seguintes notas
explicativas:

Nota 14 - impostos diferidos

Notas 17 e 18 – vida útil de bens do ativo imobilizado e propriedades para investimento

Nota 19 - recuperabilidade de custos de desenvolvimento

Nota 26 - contingências
Principais políticas contábeis
As políticas contábeis, descritas em detalhes abaixo, têm sido aplicadas de maneira consistente a todos
os períodos apresentados nessas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e na preparação
do balanço patrimonial de abertura apurado em 1º de janeiro de 2009 com a finalidade da transição para
as normas IFRS e normas CPC, exceto nos casos indicados em contrário.
As políticas contábeis têm sido aplicadas de maneira consistente pelas entidades da Companhia e suas
controladas.
(a) Base de consolidação
(i) Controladas
As demonstrações financeiras de controladas são incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas
a partir da data em que o controle, controle compartilhado, se inicia até a data em que o controle deixa de
existir. As políticas contábeis de controladas estão alinhadas com as políticas adotadas pela Companhia.
Nas demonstrações financeiras individuais da controladora as informações financeiras das controladas
são reconhecidas através do método de equivalência patrimonial.
(ii) Transações eliminadas na consolidação
Saldos e transações intragrupo, e quaisquer receitas ou despesas derivadas de transações intragrupo,
são eliminados na preparação das demonstrações financeiras consolidadas. Ganhos não realizados,
oriundos de transações com entidades investidas e registrado por equivalência patrimonial, são
39

eliminados contra o investimento na proporção da participação da Companhia na entidade investida.
Prejuízos não realizados são eliminados da mesma maneira como são eliminados os ganhos não
realizados, mas somente até o ponto em que não haja evidência de perda por redução ao valor
recuperável.
(b) Moeda estrangeira
Transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda funcional das entidades da Companhia
e suas controladas (Real) pelas taxas de câmbio nas datas das transações. Ativos e passivos monetários
denominados e apurados em moedas estrangeiras na data de apresentação são reconvertidos para a
moeda funcional à taxa de câmbio apurada naquela data. O ganho ou perda cambial em itens monetários
é a diferença entre o custo amortizado da moeda funcional no começo do período, ajustado por juros e
pagamentos efetivos durante o período, e o custo amortizado em moeda estrangeira à taxa de câmbio no
final do período de apresentação. Ativos e passivos não monetários denominados em moedas
estrangeiras que são mensurados pelo valor justo são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de
câmbio na data em que o valor justo foi apurado. As diferenças de moedas estrangeiras resultantes na
reconversão são reconhecidas no resultado. Itens não monetários que sejam medidos em termos de
custos históricos em moeda estrangeira são convertidos pela taxa de câmbio apurada na data da
transação.
(c) Instrumentos financeiros
(i) Ativos financeiros não derivativos
A Companhia e suas controladas reconhecem os empréstimos e recebíveis e depósitos inicialmente na
data em que foram originados. Todos os outros ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo
valor justo por meio do resultado) são reconhecidos inicialmente na data da negociação, quando a
Companhia e suas controladas se tornam uma das partes das disposições contratuais do instrumento.
A Companhia e suas controladas não reconhecem um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos
fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia e suas controladas transferem os direitos ao
recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação no qual
essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Eventual
participação que seja criada ou retida pela Companhia e suas controladas nos ativos financeiros são
reconhecidos como um ativo ou passivo individual.
Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial
quando, somente quando, a Companhia e suas controladas tenham o direito legal de compensar os
valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo
simultaneamente.
A Companhia e suas controladas têm os seguintes ativos financeiros não derivativos: empréstimos e
recebíveis.
Empréstimos e recebíveis
Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são
cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de
quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis
são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda
por redução ao valor recuperável.
Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e aplicações financeiras de curto prazo, de alta
liquidez, prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um
insignificante risco de mudança de valor, exceto aqueles vinculadas à prestação de fianças, conforme
mencionado na nota explicativa 10. O caixa e equivalentes de caixa são registrados pelo valor justo por
meio de resultado.
(ii) Passivos financeiros não derivativos
A Companhia e suas controladas reconhecem títulos de dívida emitidos e passivos subordinados
inicialmente na data em que são originados. Todos os outros passivos financeiros são reconhecidos
inicialmente na data de negociação na qual a Companhia e suas controladas se tornam uma parte das
disposições contratuais do instrumento. A Companhia e suas controladas baixam um passivo financeiro
quando tem suas obrigações contratuais retirada, cancelada ou vencida.
Os ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial
quando, e somente quando, a Companhia e suas controladas tenham o direito legal de compensar os
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valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e quitar o passivo
simultaneamente.
A Companhia e suas controladas têm os seguintes passivos financeiros não derivativos: empréstimos,
financiamentos, debêntures, fornecedores e outras contas a pagar.
Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de
transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo
amortizado através do método dos juros efetivos.
(iii) Capital social
Ações ordinárias
Ações ordinárias são classificadas como patrimônio líquido. Custos adicionais diretamente atribuíveis à
emissão de ações e opções de ações são reconhecidos como dedução do patrimônio líquido, líquido de
quaisquer efeitos tributários.
Ações preferenciais
A Companhia possui ações preferenciais de duas classes: A e B.
O capital preferencial é classificado como patrimônio líquido caso seja não resgatável, ou somente
resgatável à escolha da Companhia.
Ações preferenciais de classe A e B não dão direito a voto e possuem as seguintes vantagens: (a)
prioridade no reembolso do capital, e (b) conversibilidade, a qualquer momento, por opção dos seus
respectivos titulares à época da conversão, em ações ordinárias na proporção de uma ação ordinária por
cada ação preferencial.
Adicionalmente, as ações preferenciais de classe A gozarão do direito de receber um dividendo, por ação
preferencial de classe “A”, pelo menos 10% (dez por cento) maior do que o atribuído a cada ação
ordinária.
As ações preferenciais de classe B possuíam condição de resgate obrigatório no caso de alienação do
controle da controlada Kepler Weber Inox Ltda., imediatamente após sua alienação. De acordo com o
Artigo 6°, Parágrafo 3° do Estatuto Social da Companhia caso a alienação do controle da controlada não
tivesse ocorrido até 17 de agosto de 2010, ou os recursos arrecadados com a alienação sejam
insuficientes para resgatar a totalidade das ações preferenciais de classe B, a condição de resgate seria
automaticamente alterada, e o referido resgate passaria a ocorrer mensalmente na proporção de 1/120
avos do total das ações preferenciais de classe B em circulação em 17 de agosto de 2010 até o resgate
da totalidade das ações preferenciais de classe “B” em circulação. Como a alienação do controle não
ocorreu até esta data, o referido resgate passou a ocorrer mensalmente na proporção de 1/120 avos do
total das ações preferenciais de classe “B” em circulação em 17 de agosto de 2010 até o resgate da
totalidade das ações preferenciais de classe “B” em circulação.
Considerando a condição de resgate, as ações preferenciais de classe B foram classificadas como
passivo financeiro, sendo reclassificadas posteriormente como capital social caso o detentor da ação
utilize seu direito de conversão em ações ordinárias.
Os dividendos mínimos obrigatórios, conforme definido em estatuto, são reconhecidos como passivo.
Considerando a existência de prejuízos acumulados, não houve destinação de dividendos no exercício.
(iv) Instrumentos financeiros compostos
Os instrumentos financeiros compostos emitidos pela Companhia abrangem debêntures conversíveis que
podem ser convertidas em capital a critério do titular, e o número de ações a ser emitido não varia com as
mudanças em seus valores justos.
O componente passivo de um instrumento financeiro composto é reconhecido inicialmente pelo valor justo
de um passivo semelhante que não tenha uma opção de conversão de patrimônio líquido. O componente
do patrimônio líquido é reconhecido inicialmente pela diferença entre o valor justo do instrumento
composto como um todo e o valor justo do componente passivo. Eventuais custos de transação
diretamente atribuíveis são alocados para os componentes de passivos e patrimônio líquido
proporcionalmente aos seus valores contábeis iniciais.
Subsequentemente ao seu reconhecimento inicial, o componente passivo de um instrumento financeiro
composto é mensurado pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos. O componente
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patrimonial de um instrumento financeiro composto não é mensurado novamente após reconhecimento
inicial.
Juros, dividendos, perdas e ganhos relacionados ao passivo financeiro são reconhecidos no resultado. As
distribuições feitas para acionistas são reconhecidos no patrimônio líquido, líquido de qualquer benefício
fiscal.
(v) Instrumentos financeiros derivativos
A Companhia e suas controladas mantêm instrumentos derivativos de hedge financeiros para proteger
suas exposições de risco de variação de moeda estrangeira. Derivativos embutidos são separados de
seus contratos principais e registrados individualmente caso as características econômicas e riscos do
contrato principal e o derivativo embutido não sejam intrinsecamente relacionados; ou um instrumento
individual com as mesmas condições do derivativo embutido satisfaça à definição de um derivativo, e o
instrumento combinado não é mensurado pelo valor justo por meio do resultado.
Derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo; custos de transação atribuíveis são
reconhecidos no resultado como incorridos. Após o reconhecimento inicial, os derivativos são
mensurados pelo valor justo, e as variações no valor justo são registradas como descritas abaixo.
(d) Imobilizado
(i) Reconhecimento e mensuração
Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de
depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas. O custo de
determinados itens do imobilizado foi apurado por referência à reavaliação anteriormente efetuada no BR
GAAP.
A Companhia e suas controladas optaram por reavaliar os ativos imobilizados pelo custo atribuído
(deemed cost) na data de abertura do exercício de 2009. Os efeitos do custo atribuído aumentaram o
ativo imobilizado tendo como contrapartida o patrimônio líquido, líquido dos efeitos fiscais (veja nota
explicativa 18).
Embora a adoção do valor justo como custo atribuído e do consequente aumento na despesa de
depreciação nos exercícios futuros a Companhia não alterará sua política de dividendos.
O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos
construídos pela própria entidade inclui o custo de materiais e mão de obra direta, quaisquer outros
custos para colocar o ativo no local e condição necessários para que esses sejam capazes de operar da
forma pretendida pela administração, os custos de desmontagem e de restauração do local onde estes
ativos estão localizados, e custos de empréstimos sobre ativos qualificáveis para os quais a data de início
para a capitalização foi 1º de janeiro de 2009 ou data posterior a esta.
O software comprado que seja parte integrante da funcionalidade de um equipamento é capitalizado
como parte daquele equipamento.
Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens
individuais (componentes principais) de imobilizado.
Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os
recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são reconhecidos líquidos dentro
de outras receitas no resultado.
(ii) Reclassificação para propriedade para investimento
Quando o uso da propriedade muda de ocupada pelo proprietário para propriedade para investimento, a
propriedade é reclassificada como propriedade para investimento. A Companhia e suas controladas
adotam a política de manter o método do custo para mensuração das propriedades para investimento.
(iii) Custos subsequentes
O custo de reposição de um componente do imobilizado é reconhecido no valor contábil do item caso seja
provável que os benefícios econômicos incorporados dentro do componente irão fluir para a Companhia e
que o seu custo pode ser medido de forma confiável. O valor contábil do componente que tenha sido
reposto por outro é baixado. Os custos de manutenção no dia-a-dia do imobilizado são reconhecidos no
resultado conforme incorridos.
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(iv) Depreciação
A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto
do custo, deduzido do valor residual.
A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis
estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o
padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. Ativos arrendados são
depreciados pelo período que for mais curto entre o prazo do arrendamento e as suas vidas úteis, a não
ser que esteja razoavelmente certo de que a Companhia e suas controladas irão obter a propriedade ao
final do prazo do arrendamento. Terrenos não são depreciados.
As vidas úteis estimadas para os períodos correntes e comparativos são as seguintes:
Antes da adoção inicial de IFRS e CPCs em 01/01/2009:
Até 31/12/2008






Edificações e benfeitorias
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Equipamentos de informática
Outros equipamentos

25 anos
10 anos
10 anos
5 anos
5 a 10 anos

Após 01/01/2009
50 anos
25 anos
10 anos
5 anos
5 a 10 anos

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos a cada encerramento de
exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.

(e) Ativos intangíveis
(i) Pesquisa e desenvolvimento
Gastos em atividades de pesquisa, realizados com a possibilidade de ganho de conhecimento e
entendimento científico ou tecnológico, são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Atividades de
desenvolvimento envolvem um plano ou projeto visando à produção de produtos novos ou
substancialmente aprimorados. Os gastos de desenvolvimento são capitalizados somente se os custos de
desenvolvimento puderem ser mensurados de maneira confiável, se o produto ou processo forem técnica
e comercialmente viáveis, se os benefícios econômicos futuros forem prováveis, e se a Companhia tiver a
intenção e os recursos suficientes para concluir o desenvolvimento e usar ou vender o ativo. Os gastos
capitalizados incluem o custo de materiais, mão de obra direta, custos de fabricação que são diretamente
atribuíveis à preparação do ativo para seu uso proposto, e custos de empréstimo nos ativos qualificáveis
para os quais a data de início da capitalização foi 1º de janeiro de 2009 ou posterior. Outros gastos de
desenvolvimento são reconhecidos no resultado conforme incorridos.
Os gastos de desenvolvimento capitalizados são mensurados pelo custo, deduzido da amortização
acumulada e perdas por redução ao valor recuperável.
(ii) Outros ativos intangíveis
Outros ativos intangíveis que são adquiridos pela Companhia e suas controladas e que têm vidas úteis
finitas são mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada e das perdas por redução ao
valor recuperável acumuladas.
(iii) Gastos subsequentes
Os gastos subsequentes são capitalizados somente quando eles aumentam os futuros benefícios
econômicos incorporados no ativo específico ao quais se relacionam. Todos os outros gastos, incluindo
gastos com ágio gerado internamente e marcas, são reconhecidos no resultado conforme incorridos.
(iv) Amortização
Amortização é calculada sobre o custo de um ativo ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor
residual.
A amortização é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis
estimadas de ativos intangíveis, que não ágio, a partir da data em que estes estão disponíveis para uso,
já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros
incorporados no ativo. As vidas úteis estimadas para os períodos correntes e comparativos são as
seguintes:
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Custos de desenvolvimento capitalizados

5 anos

(f) Propriedade para investimento
Propriedade para investimento é a propriedade mantida para auferir receita de aluguel ou para
valorização de capital ou para ambos, mas não para venda no curso normal dos negócios, utilização na
produção, ou fornecimento de produtos, ou serviços ou para propósitos administrativos. A propriedade
para investimento é mensurada pelo custo.
Custo inclui despesa que é diretamente atribuível à aquisição de uma propriedade para investimento. O
custo da propriedade para investimento construída pelo proprietário incluí os custos de material e mão de
obra direta, qualquer custo diretamente atribuído para colocar essa propriedade para investimento em
condição de uso conforme o seu propósito e os juros capitalizados dos empréstimos.
Quando a utilização da propriedade muda de tal forma que ela é reclassificada como imobilizado, seu
valor justo apurado na data da reclassificação se torna seu custo para a contabilização subsequente.
A depreciação decorrente da utilização do método de custo para mensuração de propriedade para
investimento é calculada da mesma forma mencionada anteriormente no item (d) Imobilizado.
Uma propriedade para investimento nas demonstrações financeiras da controladora é reclassificada para
o ativo imobilizado no balanço patrimonial consolidado quando a mesma é alugada para utilização no
curso normal das operações de uma controlada incluída nas demonstrações consolidadas.
(g) Estoques
Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos
estoques é baseado no custo médio ponderado e inclui gastos incorridos na aquisição de matéria prima,
custos de produção e transformação e outros custos incorridos em trazê-los às suas localizações e
condições existentes. No caso dos estoques manufaturados e produtos em elaboração, o custo inclui uma
parcela dos gastos gerais de fabricação baseado na capacidade operacional normal.
O valor realizável líquido é o preço estimado de venda no curso normal dos negócios, deduzido dos
custos estimados de conclusão e despesas de vendas.
(h) Redução ao valor recuperável de ativos
(i) Ativos financeiros (incluindo recebíveis)
Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de
apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável.
Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de perda
ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos
fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de uma maneira confiável.
A evidência objetiva de que os ativos financeiros (incluindo títulos patrimoniais) perderam valor pode
incluir o não pagamento ou atraso no pagamento por parte do devedor, a reestruturação do valor devido à
Companhia e suas controladas sobre condições de que a Companhia e suas controladas não
considerariam em outras transações, indicações de que o devedor ou emissor entrará em processo de
falência, ou o desaparecimento de um mercado ativo para um título.
A Companhia e suas controladas consideram evidência de perda de valor para recebíveis tanto no nível
individualizado como no nível coletivo. Todos os recebíveis e individualmente significativos são avaliados
quanto à perda de valor específico. Todos os recebíveis individualmente significativos identificados como
não tendo sofrido perda de valor individual são então avaliados coletivamente quanto a qualquer perda de
valor que tenha ocorrido, mas não tenha sido ainda identificada. Recebíveis que não são individualmente
importantes são avaliados coletivamente quanto à perda de valor por agrupamento conjunto desses
títulos com características de risco similares.
Ao avaliar a perda de valor recuperável de forma coletiva a Companhia e suas controladas utilizam
tendências históricas da probabilidade de inadimplência, do prazo de recuperação e dos valores de perda
incorridos, ajustados para refletir o julgamento da administração quanto às premissas e se as condições
econômicas e de crédito atuais são tais que as perdas reais provavelmente serão maiores ou menores
que as sugeridas pelas tendências históricas.
Uma redução do valor recuperável com relação a um ativo financeiro medido pelo custo amortizado é
calculada como a diferença entre o valor contábil e o valor presente dos futuros fluxos de caixa estimados
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descontados à taxa de juros efetiva original do ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e
refletidas em uma conta de provisão contra recebíveis. Os juros sobre o ativo que perdeu valor
continuam sendo reconhecidos através da reversão do desconto. Quando um evento subseqüente indica
reversão da perda de valor, a diminuição na perda de valor é revertida e registrada no resultado.
(ii) Ativos não financeiros
Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia e suas controladas, que não os estoques,
imposto de renda e contribuição social diferidos, são revistos a cada data de apresentação para apurar se
há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo
é determinado.
(i) Redução ao valor recuperável de ativos
Os ativos não circulantes, ou os grupos de ativos classificados como mantidos para venda, sobre os quais
existe a expectativa de terem seus valores recuperados primariamente através de transação de venda ao
invés do uso contínuo, são classificados como ativos mantidos para venda. Imediatamente antes de
serem classificados como ativos mantidos para venda, os ativos, ou componentes de um grupo de ativos
classificados como mantidos para venda, são mensurados conforme as políticas contábeis da Companhia
e suas controladas. A partir de então, os ativos, ou o grupo de ativos classificados como mantidos para
venda, são geralmente medidos pelo menor valor entre o valor contábil e o valor justo decrescido das
despesas de venda. Nenhuma perda deve ser alocada aos estoques, ativos financeiros, ativos fiscais
diferidos, ativos de benefícios a empregado e propriedade para investimento, os quais continuam sendo
mensurados conforme as políticas contábeis da Companhia e suas controladas. As perdas por redução
ao valor recuperável apurados na classificação inicial como mantidas para venda e os ganhos e perdas
subseqüentemente apurado são reconhecidas no resultado. Os ganhos não são reconhecidos quando
excedem qualquer perda cumulativa por redução ao valor recuperável anteriormente reconhecida.
Intangíveis e imobilizado quando classificados como mantidos para venda não são amortizáveis ou
depreciáveis.
(j) Benefícios a empregados
(i) Planos de contribuição definida
Um plano de contribuição definida é um plano de benefícios pós-emprego sob o qual uma entidade paga
contribuições fixas para uma entidade separada (fundo de previdência) e não terá nenhuma obrigação
legal ou construtiva de pagar valores adicionais. As obrigações por contribuições aos planos de pensão
de contribuição definida são reconhecidas como despesas de benefícios a empregados no resultado nos
períodos durante os quais serviços são prestados pelos empregados. Contribuições pagas
antecipadamente são reconhecidas como um ativo mediante a condição de que haja o ressarcimento de
caixa ou a redução em futuros pagamentos esteja disponível. As contribuições para um plano de
contribuição definida, cujo vencimento é esperado para 12 meses após o final do período no qual o
empregado presta o serviço, são descontadas aos seus valores presentes.
(ii) Benefícios de curto prazo a empregados
Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em uma base não descontada e
são incorridas como despesas conforme o serviço relacionado seja prestado.
O passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser pago sob os planos de bonificação em dinheiro ou
participação nos lucros de curto prazo se a Companhia e suas controladas têm uma obrigação legal ou
construtiva de pagar esse valor em função de serviço passado prestado pelo empregado, e a obrigação
possa ser estimada de maneira confiável.
(k) Provisões
Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Companhia e suas controladas têm
uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um
recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas através do desconto
dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que reflete as avaliações atuais de
mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo.
(l) Receita operacional
(i) Venda de bens
A receita operacional da venda de bens no curso normal das atividades é medida pelo valor justo da
contraprestação recebida ou a receber. A receita operacional é reconhecida quando existe evidência
convincente de que os riscos e benefícios mais significativos inerentes à propriedade dos bens foram
transferidos para o comprador, de que for provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão para
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a entidade, de que os custos associados e a possível devolução de mercadorias pode ser estimada de
maneira confiável, de que não haja envolvimento contínuo com os bens vendidos, e de que o valor da
receita operacional possa ser mensurada de maneira confiável. Caso seja provável que descontos serão
concedidos e o valor possa ser mensurado de maneira confiável, então o desconto é reconhecido como
uma redução da receita operacional conforme as vendas são reconhecidas.
O momento correto da transferência de riscos e benefícios varia dependendo das condições individuais
do contrato de venda.

(ii) Serviços
A receita de serviços prestados é reconhecida no resultado com base no estágio de conclusão do serviço
na data de apresentação das demonstrações financeiras. O estágio de conclusão é avaliado por
referência a pesquisas de trabalhos realizados.
A Companhia e suas controladas estão envolvidas na venda de silos e equipamentos para armazenagem
e, em determinadas situações, na montagem destes silos e equipamentos. Quando duas ou mais
atividades geradoras de receita ou a entrega dos produtos vendidos são realizados sob um mesmo
acordo, cada componente, que é considerado uma unidade de medida, é registrado individualmente. A
alocação da contraprestação de receitas para cada componente é baseada nos valores justos relativos de
cada componente. Caso o valor justo de um item entregue não seja mensurável de maneira confiável,
então a receita operacional é alocada baseada na diferença entre a contraprestação total do acordo e o
valor justo do item não entregue.
(iii) Receita de aluguel
A receita de aluguel de propriedade para investimento é reconhecida no resultado pelo método linear pelo
prazo do arrendamento. Incentivos de arrendamento concedidos são reconhecidos como parte integral da
receita total de aluguéis, pelo período do arrendamento.
(m) Subvenção governamental
Subvenções governamentais são reconhecidas inicialmente como receita diferida pelo valor justo quando
existe razoável garantia de que elas serão recebidas e que a Companhia e suas controladas irão cumprir
as condições associadas com a subvenção. Subvenções que visam compensar a Companhia e suas
controladas por despesas incorridas são reconhecidas no resultado como outras receitas em uma base
sistemática nos mesmos períodos nos quais as despesas foram reconhecidas.
(n) Pagamento de arrendamentos
Os pagamentos efetuados sob arrendamentos operacionais são reconhecidos no resultado pelo método
linear pelo prazo do arrendamento. Os incentivos de arrendamentos recebidos são reconhecidos como
uma parte integrante das despesas totais de arrendamento, pelo prazo de vigência do arrendamento.
Determinando se um contrato contém um arrendamento:
No começo de um contrato a Companhia e suas controladas definem se o contrato é ou contém um
arrendamento. Um ativo específico é o objeto de um arrendamento caso o cumprimento do contrato é
dependente do uso daquele ativo especificado. O contrato transfere o direito de usar o ativo caso o
contrato transfira o direito a Companhia e suas controladas de controlar o uso do ativo subjacente.
A Companhia e suas controladas separam, no começo do contrato ou no momento de uma eventual
reavaliação do contrato, pagamentos e outras contraprestações exigidas por tal contrato entre aqueles
para o arrendamento e aqueles para outros componentes baseando-se em seus valores justos relativos.
(o) Receitas financeiras e despesas financeiras
As receitas financeiras abrangem principalmente receitas de rendimentos sobre aplicações financeiras
(incluindo aplicações financeiras de uso restrito). A receita de juros é reconhecida no resultado, através
do método dos juros efetivos. As distribuições de dividendos ou juros sobre capital próprio recebidas de
investidas registradas por equivalência patrimonial reduzem o valor do investimento.
As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre empréstimos, líquidas do desconto a valor
presente, dividendos sobre ações preferenciais classificadas como passivos, variações no valor justo de
ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado, perdas por redução ao valor
recuperável (impairment) reconhecidas nos ativos financeiros. Custos de empréstimo que não são
diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável são mensurados no
resultado através do método de juros efetivos.
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Os ganhos e perdas cambiais são reportados em uma base líquida.
(p) Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social, do exercício corrente e diferido, são calculados com base nas
alíquotas de 15% acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para
imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido.
As despesas com imposto de renda e contribuição social compreendem os tributos correntes e diferidos.
O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados
itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido.

O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou prejuízo tributável do
exercício, a taxas de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na data de apresentação das
demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores.
O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de
ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação. O
imposto diferido é mensurado pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças temporárias
quando elas revertem, baseando-se nas leis que foram decretadas ou substantivamente decretadas até a
data de apresentação das demonstrações contábeis.
Os valores apresentados consideram a adoção ao Regime Tributário Transitório (“RTT”), pela Companhia
e suas controladas, facultativo nos exercícios anteriores em 2008 e 2009 e obrigatório a partir do anocalendário 2010, conforme Lei nº 11.941/09, que tem por objetivo manter a neutralidade fiscal das
alterações na legislação societária brasileira, introduzidas pela Lei nº 11.638/07 e pela própria Lei nº
11.941/09 que converteu a Medida Provisória nº 449/08. Os efeitos fiscais temporários, quando aplicável,
gerados por RTT estão apurados e apresentados no imposto de renda e contribuição social diferidos.
Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um direito legal de compensar passivos
e ativos fiscais correntes, e eles se relacionam a impostos de renda lançados pela mesma autoridade
tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação.
Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido por perdas fiscais, créditos
fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas quando é provável que lucros futuros sujeitos à
tributação estarão disponíveis, contra os quais serão utilizados.
Ativos de imposto de renda e contribuição social diferido são revisados a cada data de relatório e serão
reduzidos na medida em que sua realização não seja mais provável.
(q) Operações descontinuadas
Uma operação descontinuada é um componente do negócio da Companhia e suas controladas que
representa uma importante linha de negócio individual ou área geográfica de operações que foi alienada,
ou está mantida para venda, ou que é uma subsidiária adquirida exclusivamente com vistas à revenda. A
classificação como uma operação descontinuada ocorre mediante a alienação ou quando a operação
atende aos critérios para ser classificada como mantida para venda, se isso ocorrer antes. Quando uma
operação é classificada como uma operação descontinuada, a demonstração comparativa de resultado e
a demonstração de resultados abrangentes são reapresentadas como se a operação tivesse sido
descontinuada desde o início do período comparativo.
(r) Resultado por ação
O resultado por ação básico é calculado por meio do resultado do período atribuível aos acionistas da
Companhia e a média ponderada das ações ordinárias e preferenciais em circulação no respectivo
período. O resultado por ação diluído é calculado por meio da referida média das ações em circulação,
ajustada pelos instrumentos potencialmente conversíveis em ações, com efeito diluidor, nos períodos
apresentados, nos termos do CPC 41 e IAS 33.
(s) Segmento operacional
Um segmento operacional é um componente da Companhia e suas controladas que desenvolve
atividades de negócio das quais pode obter receitas e incorrer em despesas, incluindo receitas e
despesas relacionadas com transações com outros componentes da Companhia e suas controladas. A
Administração da Companhia considera todas as operações da Companhia e suas controladas em um
mesmo segmento operacional para decisões sobre os recursos a serem alocados e para avaliação de seu
desempenho.

47

Outras informações, como informações sobre produto e serviço, informações sobre área geográfica e
informações sobre os principais clientes são divulgados conforme requeridos no CPC 22 e IFRS 8.
(t) Demonstrações do valor adicionado
A Companhia e suas controladas elaboraram demonstrações do valor adicionado (DVA) individuais e
consolidadas nos termos do pronunciamento técnico CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado, as
quais são apresentadas como parte integrante das demonstrações financeiras conforme BRGAAP
aplicável às companhias abertas, enquanto para IFRS representam informação financeira adicional.
(u) Novas normas e interpretações ainda não adotadas
Diversas normas, emendas a normas e interpretações IFRS emitidas pelo IASB ainda não entraram em
vigor para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2010, sendo essas:







Isenção limitada de divulgações comparativas da IFRS 7 para adotantes iniciais
Aperfeiçoamento do IFRS 2010
Instrumentos financeiros IFRS 9
Pagamentos antecipados de exigências mínimas de financiamento (modificações do IFRIC 14)
Classificação de direitos (modificações do IAS 32)

O CPC ainda não emitiu pronunciamentos equivalentes aos IFRSs acima citados, mas existe expectativa
de que o faça antes da data requerida de sua entrada em vigor. A adoção antecipada dos
pronunciamentos do IFRSs está condicionada à aprovação prévia em ato normativo da Comissão de
Valores Mobiliários.
A Companhia e suas controladas não estimaram a extensão do impacto destas novas normas em suas
demonstrações contábeis.
b. efeitos significativos das alterações em práticas contábeis
Explicação de transição para as IFRS:
Como relatado na nota explicativa 3(a), estas são as primeiras demonstrações financeiras da Companhia
preparadas de acordo com as IFRS.
As políticas contábeis estabelecidas na nota explicativa 4 foram aplicadas na preparação das
demonstrações financeiras para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2010, nas informações
comparativas apresentadas nestas demonstrações financeiras para o ano encerrado em 31 de dezembro
de 2009 e na preparação do balanço patrimonial de abertura em IFRS para a posição financeira em 1º de
janeiro de 2009 (data de transição da Companhia).
Na preparação de sua demonstração de posição financeira de abertura em IFRS, a Companhia ajustou
valores anteriormente apresentados em demonstrações financeiras preparadas de acordo com a prática
contábil anteriormente adotadas. Uma explicação de como a transição da prática contábil anteriormente
adotada para IFRS afetou a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da
Companhia é apresentada nas tabelas seguintes e nas notas que seguem as tabelas.
Demonstração do efeito no patrimônio líquido e resultado do exercício:

Consolidado
Montante apresentado antes IFRS

Item

Adoção do custo atribuído e depreciação da mais valia
Depreciação pela vida útil
Capitalização de custos de empréstimos
Bônus subscrição debêntures
Ações preferenciais classe B
Registro de impostos diferidos sobre reavaliação
Impostos diferidos sobre bônus subscrição debêntures
Impostos diferidos sobre ajustes realizados, quando aplicável
Total dos ajustes

(a)
(e)
(d)
(f)
(g)
(h)
(f)/(i)
(i)

Montante apresentado após adoção IFRS

Patrimônio líquido Patrimônio líquido Resultado do exercício
31/12/2008
(01/01/2009)
31/12/2009
31/12/2009
173.820
170.854
(3.010)
102.084
6.098
(3.801)
(1.162)
(2.042)
(34.710)
66.467
240.287

98.583
3.728
253
5.486
(3.558)
(1.162)
(1.855)
(34.874)
66.601
237.455

(3.501)
3.728
253
(593)
(383)
187
(166)
(475)
(3.485)
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Conciliação do balanço patrimonial
01/01/2009
Consolidado

31/12/2008
apresentado
anteriormente

Item

Ativo
Circulante
Estoques
Adiantamento de fornecedores
Outras contas
Total do ativo circulante

60.373
116.454
176.827

(j)
(j)

Não circulante
Propriedade para investimento
Imobilizado
Outras contas
Total do ativo não circulante

106.414
134.069
240.483

(a)/(j)
(a)

Passivo
Circulante
Outras contas
Total do passivo circulante

60.425
60.425

Ajustes IFRS

Saldo de
abertura em
01/01/2009

(2.498)
2.498
-

57.875
2.498
116.454
176.827

13.472
88.612
102.084

13.472
195.026
134.069
342.567

-

60.425
60.425

Não Circulante
Financiamento e empréstimos
Debêntures
Impostos diferidos
Outras contas
Total do passivo não circulante

44.497
119.939
150
18.479
183.065

(g)
(f)
(i)

3.801
(6.098)
37.914
35.617

48.298
113.841
38.064
18.479
218.682

Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de capital
Reservas de reavaliação
Ajustes de avaliação patrimonial
Prejuízos acumulados
Total do patrimônio líquido

426.729
24.265
4.151
(281.325)
173.820

(g)
(f)
(h)
(a)

(3.801)
3.485
(1.162)
67.375
570
66.467

422.928
27.750
2.989
67.375
(280.755)
240.287
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31/12/2009
Consolidado

31/12/2009
apresentado
anteriormente

Item

Ajustes IFRS

31/12/2009

(1.636)
(2.967)
1.636
(2.967)

49.327
1.636
140.344
191.307

2.967
13.412
89.152
105.531

82.405
13.412
186.746
45.716
328.279

Ativo
Circulante
Estoques
Impostos diferidos
Adiantamento de fornecedores
Outras contas
Total do ativo circulante

50.963
2.967
140.344
194.274

(j)
(j)
(j)

Não circulante
Impostos diferidos
Propriedade para investimento
Imobilizado
Outras contas
Total do ativo não circulante

79.438
97.594
45.716
222.748

(j)
(a)/(e)/(j)
(a)/(d)/(e)

13.761
70.797
84.558

(f)
-

(632)
(632)

13.129
70.797
83.926

Não Circulante
Financiamento e empréstimos
Debêntures
Impostos diferidos
Outras contas
Total do passivo não circulante

39.688
105.732
98
16.092
161.610

(g)
(f)
(i)

3.558
(4.854)
37.891
36.595

43.246
100.878
37.989
16.092
198.205

Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de capital
Reservas de reavaliação
Ajustes de avaliação patrimonial
Prejuízos acumulados
Total do patrimônio líquido

427.101
23.882
3.481
(283.610)
170.854

(g)
(f)/(g)
(h)
(a)

(3.558)
3.850
(1.162)
65.064
2.407
66.601

423.543
27.732
2.319
65.064
(281.203)
237.455

Passivo
Circulante
Debêntures
Outras contas
Total do passivo circulante
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Conciliação da demonstração de resultados

01/01/2009
Consolidado

31/12/2008
apresentado
anteriormente

Item

Ativo
Circulante
Estoques
Adiantamento a fornecedores
Outras contas
Total do ativo circulante

60.373
116.454
176.827

(j)
(j)

Não circulante
Propriedade para investimento
Imobilizado
Outras contas
Total do ativo não circulante

106.414
134.069
240.483

(a)/(j)
(a)

Passivo
Circulante
Outras contas
Total do passivo circulante

60.425
60.425

Ajustes IFRS

Saldo de
abertura em
01/01/2009

(2.498)
2.498
-

57.875
2.498
116.454
176.827

13.472
88.612
102.084

13.472
195.026
134.069
342.567

-

60.425
60.425

Não Circulante
Financiamentos e empréstimos
Debêntures
Impostos diferidos
Outras contas
Total do passivo não circulante

44.497
119.939
150
18.479
183.065

(g)
(f)
(i)

3.801
(6.098)
37.914
35.617

48.298
113.841
38.064
18.479
218.682

Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de capital
Reservas de reavaliação
Ajustes de avaliação patrimonial
Prejuízos acumulados
Total do patrimônio líquido

426.729
24.265
4.151
(281.325)
173.820

(g)
(f)
(h)
(a)

(3.801)
3.485
(1.162)
67.375
570
66.467

422.928
27.750
2.989
67.375
(280.755)
240.287
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Conciliação da demonstração dos fluxos de caixa
2009
Consolidado

Após adoção
das novas
normas

Anteriormente
apresentado

Ajustes IFRS

(6.677)

2.081

(4.596)

14.155
(4.988)
13.734
(12.018)

(2.577)
(227)
723
-

(2.577)
13.928
(4.986)
14.457
(12.018)

10.883

(2.081)

8.804

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social
Ajustes por:
Prejuízo das operações descontinuadas
Depreciação e amortização
Provisões
Encargos sobre empréstimos e debêntures
Outras contas
Variações nos ativos e passivos
Redução (aumento) em contas a receber
Redução (aumento) nos estoques
(Aumento) redução em outras contas a receber
(Redução) aumento receita diferida
Redução em outras contas a pagar
Juros pagos por empréstimos e debêntures
Outras contas
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais

(4.910)
8.581
1.277
17.584
(1.256)
(15.333)
3.272
9.215

774
(774)
(361)
100
(261)

(4.910)
9.355
503
17.584
(1.256)
(15.694)
3.372
8.954

13.421

(259)

13.162

Fluxos de caixa das atividades de investimento
Outras contas

(5.770)

(100)

(5.870)

Caixa líquido usado nas atividades de investimento

(5.770)

(100)

(5.870)

(361)
6.000

361
-

6.000

5.639

361

6.000

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de dividendos
Outras contas
Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades de financiamento
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa
Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício (Nota 10)
No fim do exercício (Nota 10)

13.292

-

13.292

62.702
75.994

-

62.702
75.994

13.292

-

13.292

No balanço de adoção das normas contábeis emitidas pelo IFRS, em 1º de janeiro de 2009, foram
aplicadas exceções obrigatórias e certas isenções opcionais de aplicação retroativa do IFRS, conforme
IFRS 1, e estão apresentadas a seguir, juntamente com a explicação dos demais efeitos da adoção
inicial:
a) Adoção do custo atribuído
A Companhia e suas controladas optaram pela adoção do custo atribuído (deemed cost) ajustando os
saldos de abertura na data de transição em 1º de janeiro de 2009 para fins de comparação.
Os efeitos detalhados desta adoção do custo atribuído estão demonstrados na nota explicativa 18 - ativo
imobilizado, tendo também impacto no valor residual líquido em 1º de janeiro de 2009 dos ativos
classificados como propriedade para investimentos. Os efeitos registrados em ajuste de avaliação
patrimonial estão apresentados líquidos dos efeitos tributários, registrados no passivo não circulante
como impostos diferidos passivos.
Considerando a adoção do custo atribuído, a isenção referente à capitalização de custo de empréstimos
não foi utilizada para a Companhia e suas controladas.
b) Classificação dos instrumentos financeiros previamente reconhecidos
A Administração da Companhia e suas controladas optaram por classificar e avaliar seus instrumentos
financeiros, de acordo com o IFRS em 1° de janeiro de 2009, não efetuando análises retrospectivas
considerando a data de contratação dos respectivos instrumentos. No entanto, ao utilizar tal opção, não
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houve nenhuma mudança na classificação e mensuração dos instrumentos financeiros previamente
reconhecidos de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

c) Outras isenções opcionais
As demais isenções opcionais, quais sejam, contratos de seguro, leasings, concessões, combinações de
negócios, benefícios a empregados e pagamento baseados em ações não foram utilizadas pela
Companhia e suas controladas, seja por não gerar efeitos relevantes nas demonstrações financeiras ou
por não serem aplicáveis às suas operações.
Além dos efeitos mencionados acima, os seguintes ajustes por adoção inicial das práticas contábeis de
acordo com o IFRS foram realizados:
d) Capitalização de custo de empréstimo em ativos imobilizados e intangível
A Companhia passou a capitalizar custo de empréstimos em aberto em projetos que levam um tempo
substancial para serem concluídos utilizando uma taxa média de captação de empréstimos em aberto
durante o período em que o ativo está elegível para capitalização.
e) Alteração na vida útil de ativo imobilizado e propriedade para investimento
Como parte da adoção inicial do IAS 16 – ativo imobilizado, determinados ativos tiveram sua vida útil
revisada em conjunto com a adoção do custo atribuído. Assim, além do efeito dos montantes de mais
valia registrados de acordo o item (a) acima, a Companhia registrou o efeito a partir de 1º de janeiro de
2009 da mudança na vida útil sobre o custo residual contábil apresentado em anos anteriores de forma
consistente com a vida útil em avaliação da adoção inicial do custo atribuído.
f) Segregação de componente patrimonial em debêntures conversíveis
A Companhia realizou a segregação do componente patrimonial do instrumento de dívida composto para
apresentação do saldo a partir da data transição em 01 de janeiro de 2009, conforme demonstrado na
nota explicativa 21.
g) Reclassificação de ações preferenciais classe B como instrumento de dívida
Considerando a condição de resgate, as ações preferenciais de classe B foram classificadas como
passivo financeiro, sendo reclassificadas posteriormente como capital social caso o detentor da ação
utilizasse seu direito de conversão em ações ordinárias. Após a data de transição, montantes
reconhecidos como dividendos fixos durante para ações preferenciais de classe B foram classificados
como despesa financeira no resultado do exercício.
h) Registro de impostos diferidos sobre reavaliação
A Companhia e suas controladas realizaram o registro de impostos diferidos passivos sobre reavaliação
realizada em anos anteriores de terrenos, de acordo com IAS 12.
i)
Impostos diferidos
Os efeitos tributários temporários sobre os ajustes por adoção inicial das normas de IFRS foram
refletidos, quando aplicáveis, nas demonstrações financeiras para períodos comparativos em 01 de
janeiro de 2009 e 31 de dezembro de 2009.
j)
Reclassificações
As seguintes reclassificações foram realizadas objetivando adequar a forma de apresentação da
Companhia e suas controladas aos requerimentos de IFRS:


Adiantamentos a fornecedores que eram apresentados como parte dos estoques ou do imobilizado
foram classificados para linhas especificas de adiantamentos, no ativo circulante e no não circulante;



Propriedade para investimento: A Companhia e suas controladas reclassificaram ativos
apresentáveis anteriormente como imobilizado para propriedades para investimento, quando
adequados a característica de utilização do ativo. Como o critério adotado pela Companhia para
mensuração destes ativos é o critério de custo, os efeitos de mensuração dos ativos apresentados
como propriedades para investimento estão restritos a adoção do custo atribuído, conforme
mencionado no item (a) acima;



Imposto de renda diferido e contribuição social diferida que eram apresentados no ativo e passivo
circulante foram reclassificados para o não circulante e, quando aplicável, estão apresentados por
seus valores líquidos;
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Outras despesas operacionais, líquidas: outras receitas foram segregadas na demonstração do
resultado do exercício.



Honorários de administração: o montante anteriormente apresentado em linha segregada do
resultado do exercício foi agregado aos valores de despesas administrativas, permanecendo a
divulgação dos montantes em notas explicativas.
k)

Apresentação de operações descontinuadas

A demonstração do resultado do exercício de do fluxo de caixa também foi afetada pela apresentação
das operações descontinuadas de foram segregada às atividades em continuidade.
Exceções mandatórias quanto à aplicação retrospectiva dos IFRS:
As seguintes proibições quanto à aplicação retrospectiva dos IFRS foram observadas pela Companhia e
suas controladas.
a. Instrumentos financeiros não derivativos previamente baixados
Não houve reconhecimento de instrumentos financeiros não derivativos previamente baixados em 1° de
janeiro de 2009.
b. Estimativas
A Companhia e suas controladas não efetuaram nenhum ajuste nas estimativas utilizadas de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil em 1º de janeiro de 2009.
Explicação dos principais efeitos de adoção de novas normas no BRGAAP
A Companhia adotou as normas do CPC, descritas abaixo, no decorrer do exercício findo em 31 de
dezembro de 2010, inclusive para o período comparativo de 31 de dezembro de 2009 e no balanço
patrimonial de abertura em 1 de janeiro de 2009. A aplicação destas normas (“novas normas”) impactou
montantes anteriormente apresentados nas demonstrações financeiras da Companhia conforme
apresentado no item (b) abaixo.
b) Normas CPC emitidas adotadas no exercício de 2010
CPC 15 - Combinação de Negócios
CPC 16 - Estoques
CPC 17 - Contratos de Construção
CPC 18 - Investimento em Coligada e em Controlada
CPC 19 - Participação em Empreendimento Controlado em Conjunto
CPC 20 - Custos de Empréstimos
CPC 22 - Informações por Segmento (IFRS 8)
CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro
CPC 24 - Evento Subseqüente
CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes
CPC 26 - Apresentação das Demonstrações Contábeis
CPC 27 - Ativo Imobilizado
CPC 28 - Propriedade para Investimento
CPC 29 - Ativo Biológico e Produto Agrícola
CPC 30 - Receitas
CPC 31 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação Descontinuada
CPC 32 - Tributos sobre o Lucro
CPC 33 - Benefícios a Empregados
CPC 36 - Demonstrações Consolidadas
CPC 37 – Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade
CPC 38 - Instrumentos financeiros: Reconhecimento e Mensuração
CPC 39 - Instrumentos Financeiros: Apresentação
CPC 40 - Instrumentos Financeiros: Evidenciação
CPC 41 – Resultado por Ação
CPC 43 – Adoção Inicial dos Pronunciamentos Técnicos CPC 15 ao 43
ICPC 01 - Contratos de Concessão
ICPC 03 - Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil
ICPC 04 - Alcance do Pronunciamento Técnico CPC 10 - Pagamentos Baseados em Ações
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ICPC 05 - CPC 10 - Pagamentos Baseados em Ações - Transações de Ações da Companhia e em
Tesouraria
ICPC 09 – Demonstrações Contábeis Individuais, Demonstrações Separadas, Demonstrações
Consolidadas e Aplicação do Método de Equivalência Patrimonial

c)

Demonstração da adoção inicial de novos pronunciamentos contábeis emitidos pelo CPC

O efeito líquido no patrimônio líquido da Companhia e no resultado do exercício da controladora foram os
mesmos demonstrados na nota explicativa 39, da adoção inicial do IFRS. A conciliação dos efeitos sobre
os balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2009 e 01 de janeiro de 2009, e as demonstrações do
resultado do exercício e fluxo de caixa divulgados anteriormente estão apresentados a seguir:
Conciliação do balanço patrimonial

Controladora
Ativo
Circulante
Não circulante
Propriedade para investimento
Investimentos
Imobilizado
Outras contas
Total do ativo não circulante

31/12/2008
apresentado
anteriormente

Item nota
explicativa
40

36.019
271.291
14.264
8.087
293.642

(a)/(j)
(*)
(j)

Ajustes IFRS

Saldo de
abertura em
01/01/2009

-

36.019

74.158
27.606
(14.082)
87.682

74.158
298.897
182
8.087
381.324

-

24.082

Passivo
Circulante

24.082

Não Circulante
Financiamentos e empréstimos
Debêntures
Impostos diferidos
Outras contas
Total do passivo não circulante

119.939
151
11.669
131.759

(g)
(f)
(i)

3.801
(6.098)
23.512
21.215

3.801
113.841
23.663
11.669
152.974

426.729
24.265
4.151
(281.325)
173.820

(g)
(f)
(h)
(a)

(3.801)
3.485
(1.162)
67.375
570
66.467

422.928
27.750
2.989
67.375
(280.755)
240.287

Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de capital
Reservas de reavaliação
Ajustes de avaliação patrimonial
Prejuízos acumulados
Total do patrimônio líquido

(*) Reflexo dos efeitos demonstrados na nota explicativa 40 sobre os investimentos em controladas.

55

Controladora
Ativo
Circulante
Não circulante
Propriedade para investimento
Investimentos
Imobilizado
Outras contas
Total do ativo não circulante

31/12/2009 Item nota
apresentado explicativa
anteriormente
40

Ajustes IFRS

13.721

31/12/2009

-

13.721

70.521
28.727
(11.695)
87.553

70.521
312.379
45
5.907
388.852

283.652
11.740
5.907
301.299

(a)/(j)
(*)
(j)

13.761
18.103
31.864

(f)

(632)
(632)

13.129
18.103
31.232

Não Circulante
Financiamentos e empréstimos
Debêntures
Impostos diferidos
Outras contas
Total do passivo circulante

105.732
97
6.473
112.302

(g)
(f)
(i)

3.558
(4.854)
22.880
21.584

3.558
100.878
22.977
6.473
133.886

Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de capital
Reservas de reavaliação
Ajustes de avaliação patrimonial
Prejuízos acumulados
Total do passivo circulante

427.101
23.882
3.481
(283.610)
170.854

(g)
(f)/(g)
(h)
(a)

(3.558)
3.850
(1.162)
65.064
2.407
66.601

423.543
27.732
2.319
65.064
(281.203)
237.455

Passivo
Circulante
Debêntures
Outras contas
Total do passivo circulante

(*) Reflexo dos efeitos demonstrados na nota explicativa 40 sobre os investimentos em controladas.

Controladora
Receita operacional líquida

Apresentado
anteriormente
2009

Operações
descontinuadas
(item k nota 40)

37.183

-

(27.508)

-

9.675

-

Receitas (despesas) operacionais
Com vendas
Administrativas e gerais
Honorários da administração
Outras receitas operacionais
Outras despesas operacionais
Resultado da equivalência patrimonial
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas

(6.079)
(4.709)
(1.985)
(3.749)
4.457

2.465
-

Lucro operacional

(2.390)

2.465

(16.416)
14.025

-

Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda, e da
contribuição social

(4.781)

2.465

Imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social diferido

1.771

-

Lucro (prejuízo) do exercício das operações em continuidade

(3.010)

2.465

Prejuízo do exercício das operações descontinuadas líquido de
imposto de renda e contribuição social

-

(2.465)

(3.010)

-

Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados
Lucro bruto

Despesas financeiras
Receitas financeiras

Lucro (prejuízo) do exercício

Item
nota 40

(a)/(e)

(j)
(j)
(j)
(j)/(a)/(e)
*
(j)

(d)/(f)/(g)

(i)

Ajustes IFRS

2009

-

37.183

-

(27.508)

-

9.675

(1.985)
1.985
5.536
(2.329)
1.121
(4.457)

(6.079)
(6.694)
5.536
(2.329)
(163)
-

(129)

(54)

(976)
-

(17.392)
14.025

(1.105)

(3.421)

630

2.401

(475)

(1.020)

(475)

(2.465)
(3.485)
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2009
Anteriormente
apresentado

Controladora

Ajustes IFRS

Após adoção
das novas
normas

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social
Ajustes por:
Depreciação e amortização
Encargos sobre empréstimos e debêntures
Equivalência patrimonial
Outras contas
Variações nos ativos e passivos
Redução (aumento) nos estoques
(Aumento) redução em outras contas a receber
Juros pagos por empréstimos e debêntures
Outras contas

(4.781)

1.360

(3.421)

860
11.190
3.749
(12.946)

1.250
976
(3.586)
-

2.110
12.166
163
(12.946)

2.853

(1.360)

1.493

682
2.206
(11.264)
5.355
(3.021)

(634)
634
(361)
100
(361)

48
2.840
(11.625)
5.455
(3.282)

(4.949)

(261)

(5.210)

Fluxos de caixa das atividades de investimento
Outras contas

(9.020)

(100)

(9.120)

Caixa líquido usado nas atividades de investimento

(9.020)

(100)

(9.120)

(361)

361

-

(361)

361

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Pagamento de dividendos
Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades de financiamento
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa
Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício (Nota 10)
No fim do exercício (Nota 10)

-

(14.330)

-

(14.330)

19.591
5.261

-

19.591
5.261

(14.330)

-

(14.330)

Os ajustes de adoção inicial dos novos pronunciamentos contábeis foram similares aos ajustes
apresentados para fins de IFRS. Não há diferenças entre o patrimônio líquido e resultado do exercício
apurado pela Companhia e suas controladas para fins de IFRS dos montantes apurados para fins de
práticas contábeis adotadas no Brasil.
Transição das políticas contábeis – efeitos nas informações trimestrais:
Os efeitos sobre o patrimônio líquido da controladora e consolidado e resultado do período para as
informações financeiras trimestrais apresentadas anteriormente estão apresentados abaixo:
Trimestres findos em 2010

Resultado antes dos ajustes de IFRS - trimestre
Depreciação de ajuste de custo atribuído
Equivalência patrimonial dos efeitos IFRS em controladas
Bônus subscrição debêntures
Impostos diferidos sobre bônus subscrição debêntures
Impostos diferidos sobre ajustes realizados, quando aplicável
Resultado após ajustes de IFRS - trimestre

31/03/2010
(2.177)
(395)
380
(198)
64
134
(2.192)

30/06/2010
3.660
(395)
397
(209)
67
134
3.654

Controladora
30/09/2010
6.556
(394)
430
(220)
71
134
6.577

31/12/2010
17.380
(394)
401
(222)
66
134
17.365

Total
25.419
(1.578)
1.608
(849)
268
536
25.404
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Resultado antes dos ajustes de IFRS - trimestre
Depreciação de ajuste de custo atribuído
Depreciação pela vida útil
Capitalização de juros
Bônus subscrição debêntures
Impostos diferidos sobre bônus subscrição debêntures
Impostos diferidos sobre ajustes realizados, quando aplicável
Resultado após ajustes de IFRS - trimestre

31/03/2010
(2.177)
(923)
1.040
97
(198)
64
(95)
(2.192)

30/06/2010
3.660
(923)
1.039
123
(209)
67
(103)
3.654

Consolidado
30/09/2010
6.556
(923)
1.039
173
(220)
71
(119)
6.577

31/12/2010
17.380
(923)
1.039
130
(222)
66
(105)
17.365

Total
25.419
(3.692)
4.157
523
(849)
268
(422)
25.404

Patrimônio líquido antes dos ajustes de IFRS
Adoção do custo atribuído e depreciação da mais valia
Investimento em controladas
Depreciação pela vida útil
Bônus subscrição debêntures
Ações preferenciais classe B
Registro de impostos diferidos sobre reavaliação
Impostos diferidos sobre bônus subscrição debêntures
Impostos diferidos sobre ajustes realizados, quando aplicável
Patrimônio líquido após ajustes de IFRS

31/03/2010
170.768
58.233
29.245
198
5.288
(258)
(1.162)
(1.791)
(19.867)
240.654

Controladora
30/06/2010 30/09/2010
174.433
181.194
57.838
57.444
29.642
30.072
198
198
4.983
4.755
(258)
(13)
(1.162)
(1.162)
(1.724)
(1.653)
(19.733)
(19.599)
244.217
251.236

31/12/2010
198.629
57.050
30.473
198
4.531
(12)
(1.162)
(1.587)
(19.467)
268.653

Patrimônio líquido antes dos ajustes de IFRS
Adoção do custo atribuído e depreciação da mais valia
Depreciação pela vida útil
Capitalização de custos de empréstimos
Bônus subscrição debêntures
Ações preferenciais classe B
Registro de impostos diferidos sobre reavaliação
Impostos diferidos sobre bônus subscrição debêntures
Impostos diferidos sobre ajustes realizados, quando aplicável
Patrimônio líquido após ajustes de IFRS

31/03/2010
170.768
97.660
4.768
350
5.288
(258)
(1.162)
(1.791)
(34.969)
240.654

Consolidado
30/06/2010 30/09/2010
174.433
181.194
96.737
95.814
5.807
6.846
473
646
4.983
4.755
(258)
(13)
(1.162)
(1.162)
(1.724)
(1.653)
(35.072)
(35.191)
244.217
251.236

31/12/2010
198.629
94.891
7.885
776
4.531
(12)
(1.162)
(1.587)
(35.298)
268.653

Trimestres findos em 2009
Resultado antes dos ajustes de IFRS - trimestre
Depreciação de ajuste de custo atribuído
Depreciação pela vida útil
Equivalência patrimonial dos efeitos IFRS em controladas
Bônus subscrição debêntures
Encargos ações preferenciais classe B
Impostos diferidos sobre bônus subscrição debêntures
Impostos diferidos sobre ajustes realizados, quando aplicável
Resultado após ajustes de IFRS - trimestre

31/03/2009
(7.239)
(367)
57
244
(99)
(96)
31
104
(7.365)

30/06/2009
(432)
(367)
57
271
(105)
(96)
32
104
(536)

Controladora
30/09/2009
1.222
(367)
57
295
(193)
(96)
61
104
1.083

31/12/2009
3.439
(366)
56
330
(196)
(95)
62
103
3.333

Total
(3.010)
(1.467)
227
1.140
(593)
(383)
186
415
(3.485)

Resultado antes dos ajustes de IFRS - trimestre
Depreciação de ajuste de custo atribuído
Depreciação pela vida útil
Capitalização de juros
Bônus subscrição debêntures
Encargos ações preferenciais classe B
Impostos diferidos sobre bônus subscrição debêntures
Impostos diferidos sobre ajustes realizados, quando aplicável
Resultado após ajustes de IFRS - trimestre

31/03/2009
(7.239)
(875)
932
22
(99)
(96)
31
(41)
(7.365)

30/06/2009
(432)
(875)
932
49
(105)
(96)
32
(41)
(536)

Consolidado
30/09/2009
1.222
(875)
932
73
(193)
(96)
61
(41)
1.083

31/12/2009
3.439
(876)
932
109
(196)
(95)
62
(42)
3.333

Total
(3.010)
(3.501)
3.728
253
(593)
(383)
186
(165)
(3.485)
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Patrimônio líquido antes dos ajustes de IFRS
Adoção do custo atribuído e depreciação da mais valia
Investimento em controladas
Depreciação pela vida útil
Bônus subscrição debêntures
Ações preferenciais classe B
Registro de impostos diferidos sobre reavaliação
Impostos diferidos sobre bônus subscrição debêntures
Impostos diferidos sobre ajustes realizados, quando aplicável
Patrimônio líquido após ajustes de IFRS

31/03/2009
166.570
58.261
28.991
57
5.998
(3.800)
(1.162)
(2.011)
(19.897)
233.007

Controladora
30/06/2009 30/09/2009
166.011
167.192
57.894
57.527
29.262
29.557
114
171
5.891
5.698
(3.800)
(3.800)
(1.162)
(1.162)
(1.979)
(1.918)
(19.793)
(19.689)
232.438
233.576

31/12/2009
170.854
57.161
29.887
227
5.486
(3.558)
(1.162)
(1.855)
(19.585)
237.455

Patrimônio líquido antes dos ajustes de IFRS
Adoção do custo atribuído e depreciação da mais valia
Depreciação pela vida útil
Capitalização de custos de empréstimos
Bônus subscrição debêntures
Ações preferenciais classe B
Registro de impostos diferidos sobre reavaliação
Impostos diferidos sobre bônus subscrição debêntures
Impostos diferidos sobre ajustes realizados, quando aplicável
Patrimônio líquido após ajustes de IFRS

31/03/2009
166.570
101.209
932
22
5.998
(3.800)
(1.162)
(2.011)
(34.751)
233.007

Consolidado
30/06/2009 30/09/2009
166.011
167.192
100.334
99.459
1.864
2.796
71
144
5.891
5.698
(3.800)
(3.800)
(1.162)
(1.162)
(1.979)
(1.918)
(34.792)
(34.833)
232.438
233.576

31/12/2009
170.854
98.583
3.728
253
5.486
(3.558)
(1.162)
(1.855)
(34.874)
237.455

c. ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor
Não houve ressalvas nem ênfases no parecer dos auditores independentes nos exercícios de
2010 e de 2009
10.5. Os diretores devem indicar e comentar políticas contábeis críticas adotadas pelo emissor,
explorando, em especial, estimativas contábeis feitas pela administração sobre questões incertas
e relevantes para a descrição da situação financeira e dos resultados, que exijam julgamentos
subjetivos ou complexos, tais como: provisões, contingências, reconhecimento da receita,
créditos fiscais, ativos de longa duração, vida útil de ativos não-circulantes, planos de pensão,
ajustes de conversão em moeda estrangeira, custos de recuperação ambiental, critérios para teste
de recuperação de ativos e instrumentos financeiros:
A preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as normas IFRS
e normas CPC exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a
aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os
resultados reais podem divergir dessas estimativas.
Estimativas e premissas são revistos de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas
contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos
futuros afetados.
As informações sobre julgamentos críticos referente às políticas contábeis adotadas que apresentam
efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão
incluídas nas seguintes notas explicativas das demonstrações financeiras de 2010:


Nota 17 - classificação de propriedade para investimento

As informações referente incertezas sobre premissas e estimativas que possuam um risco significativo de
resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício financeiro estão incluídas nas seguintes notas
explicativas:





Nota 14 - impostos diferidos
Notas 17 e 18 – vida útil de bens do ativo imobilizado e propriedades para investimento
Nota 19 - recuperabilidade de custos de desenvolvimento
Nota 26 - contingências

10.6. Com relação aos controles internos adotados para assegurar a elaboração de demonstrações
financeiras confiáveis, os diretores devem comentar:
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a. grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e providências
adotadas para corrigi-las
A Companhia investe permanentemente na melhoria e implantação de controles internos através
de sistema de informação, que juntamente aos procedimentos internos de controle são
suficientes para assegurar a confiabilidade, eficiência, precisão destas demonstrações,
atendendo aos padrões exigidos de governança coorporativa e as exigências do mercado.
b. deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório do
auditor independente
Não foram identificadas pelos auditores independentes deficiências significativas que pudessem
comprometer as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2010.
10.7. Caso o emissor tenha feito oferta pública de distribuição de valores mobiliários, os diretores
devem comentar:
a. como os recursos resultantes da oferta foram utilizados
Não se aplica.
b. se houve desvios relevantes entre a aplicação efetiva dos recursos e as propostas de
aplicação divulgadas nos prospectos da respectiva distribuição
Não se aplica.
c. caso tenha havido desvios, as razões para tais desvios
Não se aplica.
10.8. Os diretores devem descrever os itens relevantes não evidenciados nas demonstrações
financeiras do emissor, indicando:
a. os ativos e passivos detidos pelo emissor, direta ou indiretamente, que não aparecem no
seu balanço patrimonial (off-balance sheet items), tais como:
i.

arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos
Não se aplica.

ii. carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e
responsabilidades, indicando respectivos passivos
Não se aplica.
iii. contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços
Não se aplica.

iv. contratos de construção não terminada
A Companhia possui obras em andamento em 31 de dezembro de 2010, cujo valor aplicado
foi de R$ 13 milhões, os quais foram financiados com recursos próprios. Para conclusão
destas obras a Companhia possui compromissos já firmados com empreiteiros e outros
fornecedores, montando o valor de R$ 3,4 milhões. Tais compromissos serão cumpridos em
parte com recursos próprios (R$ 0,8 milhões) e com recursos provenientes de financiamento
(FINAME), no valor de R$ 2,6 milhões.
v. contratos de recebimentos futuros de financiamentos
Não se aplica
b. outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras
Não se aplica
10.9. Em relação a cada um dos itens não evidenciados nas demonstrações financeiras indicados
no item 10.8, os diretores devem comentar:
a. como tais itens alteram ou poderão vir a alterar as receitas, as despesas, o resultado
operacional, as despesas financeiras ou outros itens das demonstrações financeiras do
emissor
Quando da execução dos contratos das obras em andamento, os mesmos serão registrados
como obras em andamento, no ativo não circulante, imobilizado.
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b. natureza e o propósito da operação
As obras em andamento da Companhia referem-se, basicamente, a reformas e adaptações das
instalações industriais, sendo que os contratos são firmados buscando a garantia da execução
dos serviços no prazo e valores acordados.
c. natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do
emissor em decorrência da operação
O valor das obrigações referente aos contratos de construção já foram informados no item 10.8,
letra (a), inciso (iv).

10.10. Os diretores devem indicar e comentar os principais elementos do plano de negócios do
emissor, explorando especificamente os seguintes tópicos:
a. investimentos, incluindo:
i.

descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos
investimentos previstos

Os investimentos realizados pela Kepler Weber totalizaram R$ 14,8 milhões, representando um
aumento de 32,9% quando comparados a 2009 (R$ 11,1 milhões). Basicamente foram realizados
com recursos próprios e destinados à modernização do parque industrial (R$ 6,6 milhões), e
visaram atender o projeto de especialização das plantas de Panambi (RS) e Campo Grande
(MS), às melhorias em prédios e instalações (R$ 3,2 milhões), à aquisição de softwares e
equipamentos de informática (R$ 2,9 milhões), e às melhorias de segurança no trabalho (R$ 2,1
milhões
ii. fontes de financiamento dos investimentos
A Companhia financiou seus projetos de investimentos com geração própria de caixa.
iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos
Não se aplica
b. desde que já divulgada, indicar a aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros
ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor
Não se aplica
c. novos produtos e serviços, indicando:
i. descrição das pesquisas em andamento já divulgadas
Existem projetos de desenvolvimento de novos produtos em andamento ainda não divulgadas.
ii. montantes totais gastos pelo emissor em pesquisas para desenvolvimento de novos
produtos ou serviços
Não se aplica
iii. projetos em desenvolvimento já divulgados
Não se aplica
iv. montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou
serviços
No exercício de 2010 foram investidos R$ 250 mil em projetos de desenvolvimento de novos
produtos.
10.11. Comentar sobre outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho
operacional e que não tenham sido identificados ou comentados nos demais itens desta seção
Não foram identificados outros fatores além dos já mencionados, que possam influenciar de maneira
significativa o desempenho operacional da Companhia.
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Destinação dos Resultados (Instrução CVM 481 – Anexo 9-1-II)
ANEXO 9-1-II

Destinação do Lucro Líquido
1. Informar o lucro líquido do exercício
A Companhia apresentou lucro líquido de R$ 25.404 milhões no exercício de 2010.
2.

Informar o montante global e o valor por ação dos dividendos, incluindo dividendos antecipados
e juros sobre capital próprio já declarado.
Tendo em vista a existência de prejuízos acumulados, de acordo com o artigo 189, da Lei 6.404/76, o
lucro apresentado neste exercício foi integralmente deduzido deste saldo.
3. Informar o percentual do lucro líquido do exercício distribuído
Não se aplica no exercício de 2010.
4.

Informar o montante de global e o valor por ação de dividendos distribuídos com base em lucro
de exercícios anteriores
Não se aplica no exercício de 2010.
5.

Informar, deduzidos os dividendos antecipados e juros sobre capital próprio já declarados:
a. O valor bruto de dividendo e juros sobre capital próprio, de forma segregada, por ação de
cada espécie e classe
Ver item 2, acima.
b. A forma e o prazo de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio
Não aplicável em 2010.
c. Eventual incidência de atualização e juros sobre os dividendos e juros sobre capital próprio
Não aplicável em 2010.
d. Data da declaração de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio considerada
para identificação dos acionistas que terão direito ao seu recebimento
Não aplicável em 2010.

6.

Caso tenha havido declaração de dividendos ou juros sobre capital próprio com base em lucros
apurados em balanços semestrais ou em períodos menores
a. Informar o montante dos dividendos ou juros sobre capital próprio já declarados
Não aplicável em 2010.
b. Informar a data dos respectivos pagamentos
Não aplicável em 2010.

7.

Fornecer tabela comparativa indicando os seguintes valores por ação de cada espécie e classe:
a. Lucro líquido do exercício e dos 3 (três) exercícios anteriores
Não aplicável nestes exercícios, devido a Companhia não ter apresentado lucro.
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b. Dividendo e juro sobre capital próprio distribuído nos 3 (três) exercícios anteriores
Idem item anterior.
8.

Havendo destinação de lucros à reserva legal
a. Identificar o montante destinado à reserva legal
Não destinado
b. Detalhar a forma de cálculo da reserva legal
Não aplicável neste exercício.
c.

Caso a companhia possua ações preferenciais com direito a dividendos fixos ou mínimos:
i.
Descrever a forma de cálculos dos dividendos fixos ou mínimos
Serão distribuídos dividendos prioritário fixo cumulativo mensal, calculado com base na
variação da taxa de juros de longo prazo, conforme divulgada pelo Conselho Monetário
Nacional (“TJLP”), acrescida de um spread de 3,8% ao ano, base 360 dias corridos, incidente
sobre o preço de emissão das ações preferenciais de classe “B”, ou seja, R$ 0,3027 (trinta
centavos e vinte sete milésimos de real) (“Dividendo Fixo”).
ii.

Informar se o lucro do exercício é suficiente para o pagamento integral dos
dividendos fixos ou mínimos
Caso a Companhia não tenha obtido lucro em um determinado exercício os recursos
“reserva especial de resgate das ações preferenciais de classe “B”” poderão ser utilizado
para pagar o Dividendo Fixo.

iii.
Identificar se eventual parcela não paga é cumulativa
Caso o Dividendo Fixo não seja integralmente pago em um mês, o saldo não pago cumulará
para o mês seguinte, e assim sucessivamente, até o saldo do Dividendo Fixo não pago seja
integralmente quitado. O saldo do Dividendo Fixo não pago será corrigido pela TJLP,
acrescida de um spread de 3,8% ao ano, base 360 dias corridos, incidente sobre o saldo não
pago desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento.
iv.

Identificar o valor global dos dividendos fixos ou mínimos a serem pagos a cada
classe de ações preferenciais
Em 2010, foram distribuídos R$ 21 mil em dividendos fixos.

v.

Identificar os dividendos fixos ou mínimos a serem pagos por ação preferencial de
cada classe
Em 2010, aplicável apenas em relação as ações PNB, sobre as quais foram distribuídos R$ 21
mil.

9.

Em relação ao dividendo obrigatório
a. Descrever a forma de cálculo prevista no estatuto
Do resultado do exercício, o lucro líquido terá 25% destinado aos acionistas na forma de
dividendo.
b. Informar se ele está sendo pago integralmente
Não aplicável no exercício de 2010.
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c. Informar o montante eventualmente retido
Não aplicável
10.

Havendo retenção do dividendo obrigatório devido à situação financeira da companhia
a. Informar o montante da retenção
Não aplicável
b. Descrever, pormenorizadamente, a situação financeira da companhia, abordando, inclusive,
aspectos relacionados à análise de liquidez, ao capital de giro e fluxos de caixa positivos
Não aplicável
c. Justificar a retenção dos dividendos
Não aplicável

11. Havendo destinação de resultado para reserva de contingências
a. Identificar o montante destinado à reserva
Não aplicável
b. Identificar a perda considerada provável e sua causa
Não aplicável
c. Explicar porque a perda foi considerada provável
Não aplicável
d. Justificar a constituição da reserva
Não aplicável
12.

Havendo destinação de resultado para reserva de lucros a realizar
a. Informar o montante destinado à reserva de lucros a realizar
No aplicável
b. Informar a natureza dos lucros não-realizados que deram origem à reserva
Não aplicável

13.

Havendo destinação de resultado para reservas estatutárias
a. Descrever as cláusulas estatutárias que estabelecem a reserva
Não se aplica
b. Identificar o montante destinado à reserva
Não se aplica
c. Descrever como o montante foi calculado
Não aplicável

14. Havendo retenção de lucros prevista em orçamento de capital
a. Identificar o montante da retenção
Não aplicável
b. Fornecer cópia do orçamento de capital
Não aplicável
15. Havendo destinação de resultado para a reserva de incentivos fiscais
a. Informar o montante destinado à reserva
Não aplicável
b. Explicar a natureza da destinação
Não aplicável
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KEPLER WEBER S.A.
CNPJ: 91.983.056/0001-69
Companhia Aberta

Formulário de referência
Informações referentes à eleição dos membros do Conselho Administração
(Instrução CVM 480 - Item 12.6 a 12.10)
12.6. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar, em forma
de tabela:

Conselheiro Administração
Nome

Francisco Ferreira Alexandre

Idade

48 anos

Profissão

Bancário

CPF ou número do passaporte

301.479.484-87

Cargo eletivo ocupado

Conselho de Administração

Data de eleição

28/04/2011

Data da posse
Prazo do mandato

2 anos

Indicação se foi eleito pelo controlador
ou não

Sim - PREVI

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que
1
tais comitês ou estruturas não sejam estatutários :
Não aplicável à Companhia.

1

As informações prestadas neste item devem abranger comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, bem como estruturas
organizacionais assemelhadas, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, desde que tais comitês ou estruturas participem do
processo de decisão dos órgãos de administração ou de gestão do emissor como consultores ou fiscais.
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12.8. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal, fornecer:
a) currículo, contendo as seguintes informações:
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
· nome da empresa
· cargo e funções inerentes ao cargo
· atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as
sociedades ou organizações que integram (i) o grupo econômico do emissor, ou (ii)
de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma
mesma classe ou espécie de valores mobiliários do emissor
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em
companhias abertas

CURRICULUM VITAE
Francisco Ferreira Alexandre

GRADUAÇÃO:
Direito - Centro de Ensinos Superiores de Maceió – Cesmac;
Engenharia Civil - Universidade Federal de Alagoas.
ESPECIALIZAÇÃO, MBA ou ASSEMELHADOS (Lato Sensu) 300 horas ou mais:
MBA - Finanças corporativas - Universidade Católica do Rio de Janeiro;
Pós-Graduação - Advanced Management Program - Harvad Business School;
Pós-Graduação - Economia e Gestão de pessoas - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo SP.
CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO:
Gestão Estratégica para Dirigentes Empresariais - INSEAD - França
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - Diretor de Administração
CARGOS

DE

ADMINISTRAÇÃO

QUE

OCUPE

OU

TENHA

OCUPADO

EM

COMPANHIAS ABERTAS:
Conselho de administração das Empresas Perdigão S.A. 2005/2009 (vice-presidente);
Conselho de Administração da Brasil Foods S.A. 2009/2011 (vice-presidente).
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b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5
anos:
i. qualquer condenação criminal
Não possui
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
Não possui
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional
ou comercial qualquer
Não possui

12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a) administradores do emissor
Não
b) (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas,
do emissor
Não
c) (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii)
controladores diretos ou indiretos do emissor
Não

12.10.
Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3
últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e:
a) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor
Não
b) controlador direto ou indireto do emissor
Não
c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou
controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
Não
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12.6. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar, em forma
de tabela:

Conselheiro Administração
Nome

Luís Carlos Guedes Pinto

Idade

69 anos

Profissão

Engenheiro

CPF ou número do passaporte

021.056.918-20

Cargo eletivo ocupado

Conselho de Administração

Data de eleição

28/04/2011

Data da posse
Prazo do mandato

2 anos

Indicação se foi eleito pelo controlador
ou não

Sim – BB Banco de Investimento S/A

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que
2
tais comitês ou estruturas não sejam estatutários :
Não aplicável à Companhia.
12.8. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal, fornecer:
a) currículo, contendo as seguintes informações:
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
· nome da empresa
· cargo e funções inerentes ao cargo
· atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as
sociedades ou organizações que integram (i) o grupo econômico do emissor, ou (ii)
de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma
mesma classe ou espécie de valores mobiliários do emissor
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em
companhias abertas

2

As informações prestadas neste item devem abranger comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, bem como estruturas
organizacionais assemelhadas, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, desde que tais comitês ou estruturas participem do
processo de decisão dos órgãos de administração ou de gestão do emissor como consultores ou fiscais.
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CURRICULUM VITAE
Luís Carlos Guedes Pinto

GRADUAÇÃO:
Engenheiro Agrônomo pela Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" da Universidade de
Sao Paulo (1965).
ESPECIALIZAÇÃO, MBA ou ASSEMELHADOS (Lato Sensu) 300 horas ou mais:
Doutorado pela Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" da Universidade de Sao Paulo
(1973).
Fez estudos de Pós-doutorado pela Universidade de C6rdoba (Espanha) em 1991.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
Banco do Brasil: Vice-Presidente de Agronegócios desde julho de 2007;
Pró-reitor de Desenvolvimento Universitário - UNICAMP (1998 a 2001);
Membro do Conselho Curador da Fundação Instituto de Terras do Estado de Sao Paulo ITESP (1999
a 2003);
Membro do Conselho Curador da Fundação Sistema Estadual de Analise de Dados - SEADE do
Estado de Sao Paulo (1999 a 2003);
Presidente da Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB, do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (janeiro de 2003 a dezembro de 2004);
Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de Sao
Paulo - CEAGESP e da Companhia Brasileira de Participação Agroindustrial - BRASAGRO, desde
dezembro de 2004;
Secretario-Executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (dezembro de 2004 a
junho de 2006);
Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de junho/2006 a margo/2007.
CARGOS

DE

ADMINISTRAÇÃO

QUE

OCUPE

OU

TENHA

OCUPADO

EM

COMPANHIAS ABERTAS:
Membro do Conselho de Administração da Kepler Weber S.A., desde janeiro/2010;
Membro do Conselho de Administração do BNDES, de junho/2006 a julho/2007.

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5
anos:
i. qualquer condenação criminal
Não possui
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ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
Não possui
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional
ou comercial qualquer
Não possui

12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a) administradores do emissor
Não
b) (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas,
do emissor
Não
c) (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii)
controladores diretos ou indiretos do emissor
Não

12.10.
Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3
últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e:
a) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor
Não
b) controlador direto ou indireto do emissor
Não
c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou
controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
Não
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12.6. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar, em forma
de tabela:

Conselheiro Administração
Nome

José Carlos Alves Conceição

Idade

68 anos

Profissão

Bancário e Economiário

CPF ou número do passaporte

240.072.857-72

Cargo eletivo ocupado

Conselho de Administração

Data de eleição

28/04/2011

Data da posse
Prazo do mandato

2 anos

Indicação se foi eleito pelo controlador
ou não

Sim – PREVI e BB Banco de Investimento S/A

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que
3
tais comitês ou estruturas não sejam estatutários :
Não aplicável à Companhia.
12.8. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal, fornecer:
a) currículo, contendo as seguintes informações:
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
· nome da empresa
· cargo e funções inerentes ao cargo
· atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as
sociedades ou organizações que integram (i) o grupo econômico do emissor, ou (ii)
de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma
mesma classe ou espécie de valores mobiliários do emissor
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em
companhias abertas

3

As informações prestadas neste item devem abranger comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, bem como estruturas
organizacionais assemelhadas, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, desde que tais comitês ou estruturas participem do
processo de decisão dos órgãos de administração ou de gestão do emissor como consultores ou fiscais.
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CURRICULUM VITAE
José Carlos Alves da Conceição

GRADUAÇÃO:
Bacharel em Direito - Universidade Federal do Rio de Janeiro - URFJ;
Bacharel em Administração de Empresas - Fac. de Ciências Econ., Contab. e de Administração.
ESPECIALIZAÇÃO, MBA ou ASSEMELHADOS (Lato Sensu) 300 horas ou mais:
Pós-Graduação - Processo do Trabalho - Universidade de Brasília – UNB.
CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO:
Prática Forense - Área Cível/Família - Fundação de Assist. Judiciária - OAB/DF;
Prática Forense Família e da Sucessões - OAB/DF;
Prática do Processo Trabalhista - Faculdade de Direito do DF – CEUB;
Fundações de Segurid. e Fundos de Pensão - Ass. Bras. de Administr. de Pessoal – DF.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
Banco do Brasil – Aposentado em março/1995;
Banco do Brasil – Chefe Adj. Planejamento e Organização – Vice Pres – 1983 a 1995.
CARGOS

DE

ADMINISTRAÇÃO

QUE

OCUPE

OU

TENHA

OCUPADO

EM

COMPANHIAS ABERTAS:
Conselho Administração - Progr de Prot às Vítimas, Testemunhas e Familiares do DF – setembro/04
a dezembro/06;
Conselho Administração - PETROFLEX Industria e Comércio S/A – março/02;
Conselho Administração - Petroquímica do Nordeste S/A – COPENE – novembro/95 a janeiro/01;
Conselho Fiscal - BB Turismo Ltda. – BBTur – abril/95 a abril/02;
Conselho Administração - Coop. de Econ. e Cred. dos Funcs.de Inst. Finan. – COOPERFORTE –
março/94 a junho/97;
Conselho Fiscal – Fundação Banco do Brasil – FBB – junho/91 a junho/92.

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5
anos:
i. qualquer condenação criminal
Não possui
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ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
Não possui
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional
ou comercial qualquer
Não possui

12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a) administradores do emissor
Não
b) (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas,
do emissor
Não
c) (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii)
controladores diretos ou indiretos do emissor
Não

12.10.
Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3
últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e:
a) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor
Não
b) controlador direto ou indireto do emissor
Não
c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou
controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
Não
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12.6. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar, em forma
de tabela:

Conselheiro Administração
Nome

Maria Gustava Brochado Heller Britto

Idade

56 anos

Profissão

Administradora de Empresas

CPF ou número do passaporte

935.221.428-53

Cargo eletivo ocupado

Conselho de Administração

Data de eleição

28/04/2011

Data da posse
Prazo do mandato

2 anos

Indicação se foi eleito pelo controlador
ou não

Não

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que
4
tais comitês ou estruturas não sejam estatutários :
Não aplicável à Companhia.
12.8. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal, fornecer:
a) currículo, contendo as seguintes informações:
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
· nome da empresa
· cargo e funções inerentes ao cargo
· atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as
sociedades ou organizações que integram (i) o grupo econômico do emissor, ou (ii)
de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma
mesma classe ou espécie de valores mobiliários do emissor
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em
companhias abertas

4

As informações prestadas neste item devem abranger comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, bem como estruturas
organizacionais assemelhadas, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, desde que tais comitês ou estruturas participem do
processo de decisão dos órgãos de administração ou de gestão do emissor como consultores ou fiscais.
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CURRICULUM VITAE
Maria Gustava Brochado Heller Britto

GRADUAÇÃO:
Administração de Empresas EAESP– FGV-SP – 1977.
ESPECIALIZAÇÃO, MBA ou ASSEMELHADOS (Lato Sensu) 300 horas ou mais:
Pós Graduação - Administração de Empresas EAESP– FGV-SP – 1981.
OUTROS:
Membro do Comitê de Ética de Mercado de Capitais da ANBID, representando o Unibanco, por 2
períodos consecutivos.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
Consultora da Tov Corretora de Cambio Títulos e Valores Mobiliários Ltda. – 2010 / -;
Sócia Diretora - Tov Corretora de Cambio Títulos e Valores Mobiliários Ltda – 2004/2010;
Diretora Adjunta da Área Corporate Finance - Unibanco União de Bancos Brasileiros - 1994/2002.

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5
anos:
i. qualquer condenação criminal
Não possui
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
Não possui
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional
ou comercial qualquer
Não possui

12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a) administradores do emissor
Não
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b) (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas,
do emissor
Não
c) (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii)
controladores diretos ou indiretos do emissor
Não

12.10.
Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3
últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e:
a) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor
Não
b) controlador direto ou indireto do emissor
Não
c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou
controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
Não
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12.6. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar, em forma
de tabela:

Conselheiro Administração
Nome

Guilherme Augusto Cirne de Toledo

Idade

67 anos

Profissão

Administrador de Empresas

CPF ou número do passaporte

450.145.238-20

Cargo eletivo ocupado

Conselho de Administração

Data de eleição

28/04/2011

Data da posse
Prazo do mandato

2 anos

Indicação se foi eleito pelo controlador
ou não

Não

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que
5
tais comitês ou estruturas não sejam estatutários :
Não aplicável à Companhia.
12.8. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal, fornecer:
a) currículo, contendo as seguintes informações:
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
· nome da empresa
· cargo e funções inerentes ao cargo
· atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as
sociedades ou organizações que integram (i) o grupo econômico do emissor, ou (ii)
de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma
mesma classe ou espécie de valores mobiliários do emissor
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em
companhias abertas

5

As informações prestadas neste item devem abranger comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, bem como estruturas
organizacionais assemelhadas, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, desde que tais comitês ou estruturas participem do
processo de decisão dos órgãos de administração ou de gestão do emissor como consultores ou fiscais.
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CURRICULUM VITAE
Guilherme Augusto Cirne de Toledo

GRADUAÇÃO:
Curso de Administração de Empresas – Fundação Getúlio Vargas (1970).
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
Presidente da CESP – Companhia Energética de São Paulo – 1998/2010;
Presidente da EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia – 2002/2010;
CARGOS

DE

ADMINISTRAÇÃO

QUE

OCUPE

OU

TENHA

OCUPADO

EM

COMPANHIAS ABERTAS:
Membro do Conselho de Administração da Mangels S.A. – 2010/-;
Membro do Conselho de Administração da EMAE – Empresa Metropolitana de Águas e Energia –
2009/2010.

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5
anos:
i. qualquer condenação criminal
Não possui
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
Não possui
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional
ou comercial qualquer
Não possui

12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a) administradores do emissor
Não
b) (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas,
do emissor
Não
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c) (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii)
controladores diretos ou indiretos do emissor
Não

12.10.
Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3
últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e:
a) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor
Não
b) controlador direto ou indireto do emissor
Não
c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou
controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
Não
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12.6. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar, em forma
de tabela:

Conselheiro Administração
Nome

Armando Galhardo Nunes Guerra Junior

Idade

55 anos

Profissão

Administrador

CPF ou número do passaporte

277.764.336-91

Cargo eletivo ocupado

Conselho de Administração

Data de eleição

28/04/2011

Data da posse
Prazo do mandato

2 anos

Indicação se foi eleito pelo controlador
ou não

Não

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que
6
tais comitês ou estruturas não sejam estatutários :
Não aplicável à Companhia.
12.8. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal, fornecer:
a) currículo, contendo as seguintes informações:
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
· nome da empresa
· cargo e funções inerentes ao cargo
· atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as
sociedades ou organizações que integram (i) o grupo econômico do emissor, ou (ii)
de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma
mesma classe ou espécie de valores mobiliários do emissor
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em
companhias abertas

6

As informações prestadas neste item devem abranger comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, bem como estruturas
organizacionais assemelhadas, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, desde que tais comitês ou estruturas participem do
processo de decisão dos órgãos de administração ou de gestão do emissor como consultores ou fiscais.
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CURRICULUM VITAE
Armando Galhardo Nunes Guerra Junior

GRADUAÇÃO:
Contador, Administrador e Economista formado pela Universidade Católica de Minas Gerais
(PUC/MINAS) em 1978.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
Desenvolveu diversos projetos na área de gestão e reestruturação de empresas como: Braspérola,
Portal Clicon, Cia AIX de Participações, Andrade Gutierrez, Brasil Ferrovias, Ponteio Lar Shopping
e Shopping-Píer 21. Foi Presidente da UNIPAR – União de Indústrias Petroquímicas S/A, FEM –
Projetos, Construções e Montagens S/A e MRS Logística S/A. Foi Diretor do Ministério de Minas e
Energia e Membro do Conselho Nacional de Desestatização, supervisionando as siderúrgicas
estatais, a CVRD e o DNPM de março 1990 a outubro de 1993.
CARGOS

DE

ADMINISTRAÇÃO

QUE

OCUPE

OU

TENHA

OCUPADO

EM

COMPANHIAS ABERTAS:
Kepler Weber S/A: desde outubro/07;
Quattor Participações S/A e Controladas: desde junho/08;
Cosipar – Cia Siderúrgica do Pará: desde abril/03;
Brasil Ferrovias e Controladas: de abril/04 a junho/06;
Unipar e Controladas: de junho/97 a abril/98;
Cosipa, CSN e CST: de março/90 a outubro/93.

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5
anos:
i. qualquer condenação criminal
Não possui
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
Não possui
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional
ou comercial qualquer
Não possui
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12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a) administradores do emissor
Não
b) (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas,
do emissor
Não
c) (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii)
controladores diretos ou indiretos do emissor
Não

12.10.
Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3
últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e:
a) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor
Não
b) controlador direto ou indireto do emissor
Não
c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou
controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
Não
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12.6. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar, em forma
de tabela:

Conselheiro Administração
Nome

Antonio Aguiar Filho

Idade

56 anos

Profissão

Engenheiro

CPF ou número do passaporte

991.769.478-15

Cargo eletivo ocupado

Conselho de Administração

Data de eleição

28/04/2011

Data da posse
Prazo do mandato

02 anos

Indicação se foi eleito pelo controlador
ou não

Não

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que
7
tais comitês ou estruturas não sejam estatutários :
Não aplicável à Companhia.
12.8. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal, fornecer:
a) currículo, contendo as seguintes informações:
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
· nome da empresa
· cargo e funções inerentes ao cargo
· atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as
sociedades ou organizações que integram (i) o grupo econômico do emissor, ou (ii)
de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma
mesma classe ou espécie de valores mobiliários do emissor
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em
companhias abertas

7

As informações prestadas neste item devem abranger comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, bem como estruturas
organizacionais assemelhadas, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, desde que tais comitês ou estruturas participem do
processo de decisão dos órgãos de administração ou de gestão do emissor como consultores ou fiscais.
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CURRICULUM VITAE
Antonio Aguiar Filho

GRADUAÇÃO:
Engenharia de Produção na Escola Politécnica – USP.
CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO:
Extensão em Finanças no IBMEC;
Extensão em Derivativos na FEA-USP.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
Foi Diretor de Operações da USS Serviços e Seguros e da CBL – Companhia Brasileira de Latas;
Superintendente de Suprimentos e Logística da Eletropaulo; Assessor da Diretoria de Energia da
CSN; ocupou diversos cargos como executivo na Alcan Alumínio do Brasil; atualmente é Sócio
Diretor da Focus Consultores Associados Ltda.
CARGOS

DE

ADMINISTRAÇÃO

QUE

OCUPE

OU

TENHA

OCUPADO

EM

COMPANHIAS ABERTAS:
Kepler Weber S/A: desde abril/09.

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5
anos:
i. qualquer condenação criminal
Não possui
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
Não possui
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional
ou comercial qualquer
Não possui

12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a) administradores do emissor
Não
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b) (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas,
do emissor
Não
c) (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii)
controladores diretos ou indiretos do emissor
Não

12.10.
Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3
últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e:
a) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor
Não
b) controlador direto ou indireto do emissor
Não
c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou
controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
Não

85

Informações referentes à eleição dos membros do Conselho Fiscal (Instrução
CVM 480 - Item 12.6 a 12.10)
12.6. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar, em forma
de tabela:

Conselheiro Fiscal Titular
Nome

Marcus Moreira de Almeida

Idade

45 anos

Profissão

Bancário

CPF ou número do passaporte

873.038.687-04

Cargo eletivo ocupado

Conselho Fiscal Titular

Data de eleição

28/04/2011

Data da posse
Prazo do mandato

01 Ano

Indicação se foi eleito pelo controlador
ou não

SIM – BB Banco de Investimento S/A

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que
8
tais comitês ou estruturas não sejam estatutários :
Não aplicável à Companhia.
12.8. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal, fornecer:
a) currículo, contendo as seguintes informações:
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
· nome da empresa
· cargo e funções inerentes ao cargo
· atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as
sociedades ou organizações que integram (i) o grupo econômico do emissor, ou (ii)
de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma
mesma classe ou espécie de valores mobiliários do emissor

8

As informações prestadas neste item devem abranger comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, bem como estruturas
organizacionais assemelhadas, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, desde que tais comitês ou estruturas participem do
processo de decisão dos órgãos de administração ou de gestão do emissor como consultores ou fiscais.
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ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em
companhias abertas

CURRICULUM VITAE
Marcus Moreira de Almeida

GRADUAÇÃO:
Administração de Empresas - UFF Universidade Federal Fluminense
ESPECIALIZAÇÃO, MBA ou ASSEMELHADOS (Lato Sensu) 300 horas ou mais:
MBA Executivo em Finanças - IBMEC
IDIOMAS ESTRANGEIROS (indicar nível):
Inglês - nível intermediário
CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO:
Governança Corporativa - Fundação Dom Cabral (MG)
APG Amana Key - Programa de Gestão Avançada
Certificação Profissional ANBID - CPA20
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NO BB (Cargos efetivos a partir de RF 07):
Analista Sênior- DIFIN (RJ): 01/10/1997 a 03/01/2001 - 39 meses
Gerente de Divisão - DIFIN (RJ): 04/01/2001 a 21/01/2008 - 85 meses
Gerente Executivo - DIFIN (RJ): 22/01/2008 - cargo atual ha 12 meses

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5
anos:
i. qualquer condenação criminal
Não possui
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
Não possui
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional
ou comercial qualquer
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Não possui

12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a) administradores do emissor
Não
b) (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas,
do emissor
Não
c) (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii)
controladores diretos ou indiretos do emissor
Não

12.10.
Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3
últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e:
a) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor
Não
b) controlador direto ou indireto do emissor
Não
c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou
controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
Não
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12.6. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar, em forma
de tabela:

Conselheiro Fiscal - Suplente
Nome

Ilenor Elemar Zingler

Idade

52 anos

Profissão

Bancário

CPF ou número do passaporte

265.768.210-34

Cargo eletivo ocupado

Conselho Fiscal - Suplente

Data de eleição

28/04/2011

Data da posse
Prazo do mandato

01 Ano

Indicação se foi eleito pelo controlador
ou não

SIM – BB Banco de Investimento S/A

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que
9
tais comitês ou estruturas não sejam estatutários :
Não aplicável à Companhia.
12.8. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal, fornecer:
a) currículo, contendo as seguintes informações:
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
· nome da empresa
· cargo e funções inerentes ao cargo
· atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as
sociedades ou organizações que integram (i) o grupo econômico do emissor, ou (ii)
de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma
mesma classe ou espécie de valores mobiliários do emissor
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em
companhias abertas

9

As informações prestadas neste item devem abranger comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, bem como estruturas
organizacionais assemelhadas, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, desde que tais comitês ou estruturas participem do
processo de decisão dos órgãos de administração ou de gestão do emissor como consultores ou fiscais.
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CURRICULUM VITAE
Ilenor Elemar Zingler

GRADUAÇÃO:
- LETRAS – LICENCIATURA EM PORTUGUÊS/INGlLÊS – UNISINOS
- LETRAS – LICENCIATURA EM PORTUGUÊS/ALEMÃO – UNISINOS
- DIREITO – 10.º SEMESTRE - UNICEUB
ESPECIALIZAÇÃO, MBA ou ASSEMELHADOS (Lato Sensu) 300 horas ou mais:
- COPPEAD/UFRJ – FORMAÇÃO BÁSICA PARA EXECUTIVOS
- ESPM – PÓS-GRADUAÇÃO EM MARKETING
MESTRADO E DOUTORADO (Stricto Sensu):
- UFRGS - ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS
IDIOMAS ESTRANGEIROS (indicar nível):
- INGLÊS (BOM) – CULTURA INGLESA/CAMBRRIDGE – BEC 2 E INGLÊS PARA NEGÓCIOS –
AVANÇADO.
- ALEMÃO (BOM) – KLEINES DEUTSCHES SPRACHDIPLOM
CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO:
- FUNDAÇÃO DOM CABRAL – CURSO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
- BANCO DO BRASIL – ECONOMIA APLICADA
- BANCO DO BRASIL – FUNDMENTOS DO MERCADO FINANCEIRO

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NO BB (Cargos efetivos a partir de RF 07):

Funcionário do Banco do Brasil, onde tomou posse em 1982, na carreira administrativa. Atualmente ocupa
o cargo de Gerente Executivo na Unidade Auditoria Interna, localizada em Brasília (DF).
AFR
6
6
131
16
19
14
174
58
14
174
174
14

Comissão
Assessor Presi
Chefe Adjunto
Chefe Adjunto
Assessor Master
Geren Divisão
Geren Executivo
Geren Divisão
Assessor Master
Geren Executivo
Geren Divisão
Geren Divisão
Geren Executivo

Início
05/07/1993
28/08/1996
01/09/1996
18/02/1998
05/12/1999
18/12/2000
01/11/2001
10/12/2001
25/02/2002
14/07/2003
01/03/2004
13/01/2005

Fim
27/08/1996
30/08/1996
17/02/1998
04/12/1999
17/12/2000
31/10/2001
09/12/2001
24/02/2002
13/07/2003
29/02/2004
12/01/2005

Pref
8009
8009
8552
8552
9900
9900
9900
9900
9990
9990
8150
8150

Dependência
COTEC-Consultoria Técnica
COTEC-Consultoria Técnica
Desenvolvimento Empresarial
Desenvolvimento Empresarial
Estrat. Marketing Comunicação
Estrat. Marketing Comunicação
Estrat. Marketing Comunicação
Estrat. Marketing Comunicação
Dir. Estratégia e Organização
Dir. Estratégia e Organização
Auditoria Interna
Auditoria Interna

UF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF
DF

INSTRUTOR CEFOR (Áreas de Interesse: Administração, Ciências Contábeis,
Direito, Economia, Estatística e afins):
É instrutor da área de formação de gerentes e na área de comunicação e expressão.
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EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL FORA DO BB:
CARGOS EFETIVOS DE DIRETORIA, ADMINISTRAÇÃO:

Desde jan./2006, é membro do Comitê de Auditoria da Brasilprev, empresa que tem como principais
sócios o Banco do Brasil e o Principal Group dos EUA. Atualmente é Coordenador daquele Colegiado.
É membro suplente do Conselho Fiscal da Fundação Banco do Brasil.

CONSULTORIA E/OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Áreas de Interesse:
Administração, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Estatística e afins):
nihil

EXPERIÊNCIA DOCENTE Áreas de Interesse: Administração, Ciências Contábeis,
Direito, Economia, Estatística e afins):

Na academia, atuou como professor no curso de pós-graduação Inteligência Organizacional na Era da
Informação, da Universidade de Brasília, onde ministrou a disciplina Planejamento Estratégico.
Na Universidade de São Paulo, ministrou a disciplina Inteligência Competitiva no curso de pós-graduação
Serviços de Varejo Bancário.

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5
anos:
i. qualquer condenação criminal
Não possui
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
Não possui
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional
ou comercial qualquer
Não possui
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12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a) administradores do emissor
Não
b) (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas,
do emissor
Não
c) (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii)
controladores diretos ou indiretos do emissor
Não

12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3 últimos
exercícios sociais, entre administradores do emissor e:
a) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor
Não
b) controlador direto ou indireto do emissor
Não
c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou
controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
Não
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12.6. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar, em
forma de tabela:

Conselheiro Fiscal Titular
Nome

Manoel Rodrigues Lima Neto

Idade

71 anos

Profissão

Bancário e Economiário

CPF ou número do passaporte

002.201.595-72

Cargo eletivo ocupado

Conselho Fiscal Titular

Data de eleição

28/04/2011

Data da posse
Prazo do mandato

01 Ano

Indicação se foi eleito pelo controlador
ou não

SIM – PREVI

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que
10
tais comitês ou estruturas não sejam estatutários :
Não aplicável à Companhia.
12.8. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal, fornecer:
a) currículo, contendo as seguintes informações:
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
· nome da empresa
· cargo e funções inerentes ao cargo
· atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as
sociedades ou organizações que integram (i) o grupo econômico do emissor, ou (ii)
de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma
mesma classe ou espécie de valores mobiliários do emissor
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em
companhias abertas

10

As informações prestadas neste item devem abranger comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, bem como estruturas
organizacionais assemelhadas, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, desde que tais comitês ou estruturas participem do
processo de decisão dos órgãos de administração ou de gestão do emissor como consultores ou fiscais.
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CURRICULUM VITAE
Manoel Rodrigues Lima Neto

GRADUAÇÃO:
Administração de Empresas - Universidade Federal da Bahia – UFBA. Salvador – BA – 1970;
Ciências Econômicas - Universidade do Distrito Federal – UDF. Brasília – DF – 1975.
ESPECIALIZAÇÃO, MBA ou ASSEMELHADOS (Lato Sensu) 300 horas ou mais:
MBA – Administração Bancária Básica e Geral – Universidade de São Paulo – USP. São Paulo – SP
– 1993;
Pós Graduação em Finanças – Elaboração, Análise e Acompanhamento de Projetos pelo Centro de
Treinamento em Desenvolvimento Econômico Regional – Universidade Federal do Ceará –
CETREDEUFCE. Fortaleza – CE – 1979.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
Conseg - Consultoria e Negócios - Diretor Gerente – 1998 a 2009;
Banco do Brasil – Aposentado em janeiro/1996;
Banco do Brasil – Superintendente Estadual da Paraíba – 1995 a 1996;
Banco do Brasil – Superintendente Estadual da Sergipe – 1991 a 1995.
CARGOS

DE

ADMINISTRAÇÃO

QUE

OCUPE

OU

TENHA

OCUPADO

EM

COMPANHIAS ABERTAS:
Conselho Administração Suplente – Paranapanema S.A. –2010 a 2011.

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5
anos:
i. qualquer condenação criminal
Não possui
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
Não possui
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional
ou comercial qualquer
Não possui
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12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a) administradores do emissor
Não
b) (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas,
do emissor
Não
c) (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii)
controladores diretos ou indiretos do emissor
Não

12.10.
Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3
últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e:
a) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor
Não
b) controlador direto ou indireto do emissor
Não
c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou
controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
Não

95

12.6. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor,
indicar, em forma de tabela:

Conselheiro Fiscal - Suplente
Nome

Sandro José Franco

Idade

45 anos

Profissão

Bancário/Economiário

CPF ou número do passaporte

529.739.729-49

Cargo eletivo ocupado

Conselho Fiscal - Suplente

Data de eleição

28/04/2011

Data da posse
Prazo do mandato

01 Ano

Indicação se foi eleito pelo controlador
ou não

SIM – PREVI

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração,
11
ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários :
Não aplicável à Companhia.
12.8. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal, fornecer:
a) currículo, contendo as seguintes informações:
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
· nome da empresa
· cargo e funções inerentes ao cargo
· atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram,
destacando as sociedades ou organizações que integram (i) o grupo
econômico do emissor, ou (ii) de sócios com participação, direta ou indireta,
igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espécie de valores
mobiliários do emissor
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha
ocupado em companhias abertas

11

As informações prestadas neste item devem abranger comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, bem como
estruturas organizacionais assemelhadas, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, desde que tais comitês ou
estruturas participem do processo de decisão dos órgãos de administração ou de gestão do emissor como consultores ou fiscais.
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CURRICULUM VITAE
Sandro José Franco

GRADUAÇÃO:
Administração de Empresas – Universidade do Contestado - UNC
ESPECIALIZAÇÃO, MBA ou ASSEMELHADOS (Lato Sensu) 300 horas ou mais:
MBA em Negócios Especializados 2007/2009;
MBA em Finanças e Marketing 2001/2002;
Mestrado em Administração – Área Financeira 1991/1993.
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
Banco do Brasil S.A. - Diretor: 07/2010 até hoje;
Banco do Brasil S.A. - Gerente Geral: 02/2010 a 07/2010;
Banco do Brasil S.A. - Superintendente: 04/2004 a 06/2007.
CARGOS

DE

ADMINISTRAÇÃO

QUE

OCUPE

OU

TENHA

OCUPADO

EM

COMPANHIAS ABERTAS:
Conselho Administração – SEBRAE –2003 a 2009.

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os
últimos 5 anos:
i. qualquer condenação criminal
Não possui
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicadas
Não possui
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma
atividade profissional ou comercial qualquer
Não possui

12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau
entre:
a) administradores do emissor
Não
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b) (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou
indiretas, do emissor
Não
c) (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii)
controladores diretos ou indiretos do emissor
Não

12.10.
Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas,
nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e:
a) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor
Não
b) controlador direto ou indireto do emissor
Não
c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua
controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
Não
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12.6. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar, em
forma de tabela:
Quanto aos itens 12.6 a 12.10 relativos ao terceiro membro do conselho fiscal (titular e suplente)
serão indicados pelos acionistas preferencialistas ou minoritários, na forma da lei 6.404/76 por
ocasião da Assembleia Geral Ordinária. A Companhia não recebeu nenhuma indicação, não tendo
informação disponível ao tempo da apresentação do presente.

Conselheiro Fiscal Titular e respectivo Suplente
– 3° Membro
Nome

Não disponível

Idade
Profissão
CPF ou número do passaporte
Cargo eletivo ocupado

Conselho Fiscal Titular

Data de eleição

28/04/2011

Data da posse
Prazo do mandato

01 Ano

Indicação se foi eleito pelo controlador
ou não

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.6 em relação aos membros dos comitês
estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, ainda que
12
tais comitês ou estruturas não sejam estatutários :
Não aplicável à Companhia.

12

As informações prestadas neste item devem abranger comitês de auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, bem como estruturas
organizacionais assemelhadas, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam estatutários, desde que tais comitês ou estruturas participem do
processo de decisão dos órgãos de administração ou de gestão do emissor como consultores ou fiscais.
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12.8. Em relação a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal, fornecer:
a) currículo, contendo as seguintes informações:
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos, indicando:
· nome da empresa
· cargo e funções inerentes ao cargo
· atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as
sociedades ou organizações que integram (i) o grupo econômico do emissor, ou (ii)
de sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma
mesma classe ou espécie de valores mobiliários do emissor
ii. indicação de todos os cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em
companhias abertas

b) descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5
anos:
i. qualquer condenação criminal
Não disponível.
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas
Não disponível.
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional
ou comercial qualquer
Não disponível.

12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre:
a) administradores do emissor
Não disponível.
b) (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, diretas ou indiretas,
do emissor
Não disponível.
c) (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas e (ii)
controladores diretos ou indiretos do emissor
Não disponível.
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12.10.
Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou controle mantidas, nos 3
últimos exercícios sociais, entre administradores do emissor e:
a) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor
Não disponível.
b) controlador direto ou indireto do emissor
Não disponível.
c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua controlada ou
controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas
Não disponível.
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KEPLER WEBER S.A.
CNPJ: 91.983.056/0001-69
Companhia Aberta

Formulário de referência
Remuneração dos Administradores (Instrução CVM 480 - Item 13)
13.1. Descrever a política ou prática de remuneração do conselho de administração, da diretoria
estatutária e não estatutária, do conselho fiscal, dos comitês estatutários e dos comitês de
auditoria, de risco, financeiro e de remuneração, abordando os seguintes aspectos :
a) Objetivos da política ou prática de remuneração
A prática de remuneração da administração da Companhia está em linha com as melhores
práticas de governança corporativa, visando atrair e reter os melhores profissionais do mercado. A
verba global de remuneração, compreendendo fixa e variável, estabelecida anualmente pela
Assembléia Geral de Acionistas, tem como objetivo estimular a cultura empreendedora e orientada
para resultados, alinhando os interesses da administração da Companhia com os dos seus acionistas.
A remuneração é estabelecida com base em pesquisas de mercado e está diretamente
alinhada ao desempenho esperado pelos acionistas da Companhia assim como aos interesses dos
próprios executivos em questão.
b) Composição da remuneração, indicando:
i. Descrição dos elementos da remuneração e os objetivos de cada um deles
Os membros do Conselho de Administração, assim como os membros do Conselho Fiscal,
recebem apenas remuneração fixa mensal pelo desempenho de suas funções.
Por sua vez, a remuneração da diretoria estatutária é composta de uma parte fixa e outra
variável. A parte fixa é composta pelos honorários, plano de saúde e plano de previdência. A parte
variável é composta por bônus e depende de um processo de avaliação de desempenhos
comportamentais e de resultados na atividade. O objetivo de cada elemento da política de
remuneração dos administradores é incentivar o alinhamento de interesses dos acionistas com as
metas da Companhia, de forma a estimular o comprometimento dos mesmos e também atrair e
reter profissionais altamente qualificados.
ii. Qual a proporção de cada elemento na remuneração total
Em 2010, a remuneração total, teve a seguinte destinação: 85 % de remuneração fixa e 15%
de remuneração variável.
iii. Metodologia de cálculo e de reajuste de cada um dos elementos da remuneração
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Não há metodologia de cálculo e de reajuste específico para cada um dos elementos, uma
vez que são reajustados de acordo com os valores do mercado.
iv. Razões que justificam a composição da remuneração
A remuneração fixa está de acordo com as práticas adotadas pelo mercado. A composição da
remuneração variável está vinculada ao cumprimento de metas estabelecidas previamente e visam
tanto o alinhamento com os interesses dos acionistas como estabelecer desafios e reter talentos.
c) Principais indicadores de desempenho que são levados em consideração na determinação de
cada elemento da remuneração
A remuneração dos administradores é baseada na avaliação dos principais indicadores de
desempenho da Companhia: EBITDA, ROE (Return On Equity) e Lucro Líquido.
d) Como a remuneração é estruturada para refletir a evolução dos indicadores de desempenho
A remuneração é estruturada a partir do plano de metas e do orçamento aprovado pelo
Conselho de Administração para o exercício. Tendo em vista os indicadores de desempenho, o
EBITDA e o Lucro Líquido são excludentes, ou seja, caso não atingidos, não há pagamento de
bonificação.
e) Como a política ou prática de remuneração se alinha aos interesses do emissor de curto, médio e
longo prazo
A prática de remuneração se alinha na medida em que esteja de acordo com o planejamento
estratégico adotado pelo Conselho de Administração, em linha com os valores da Companhia. Além
disso, essa prática visa o incentivo na melhoria da gestão da Empresa e a permanência dos seus
executivos, proporcionando ganhos ao estimular o comprometimento com os resultados de curto e
longo prazos. Os indicadores de desempenho são relacionados diretamente através de análises
trimestrais dos indicadores visando corrigir eventuais desempenhos inferiores.
f) Existência de remuneração suportada por subsidiárias, controladas ou controladores diretos ou
indiretos
Não aplicável à Companhia.
g) Existência de qualquer remuneração ou benefício vinculado à ocorrência de determinado evento
societário, tal como a alienação do controle societário do emissor
Não aplicável à Companhia.
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13.2. Em relação à remuneração reconhecida no resultado dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente do conselho de
administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal, elaborar tabela com o seguinte conteúdo :

Ano 2011
Número de Membros
Remuneração Fixa Anual
- Pro Labore
- Benefícios Diretos ou Indiretos 1
- Remuneração por participação em comitês
- Outros
Remuneração Variável Anual
- Bônus 2
- Participação nos Resultados
- Remuneração por participação em comitês
- Comissões
- Outros
Benefícios Pós Emprego
Benefícios Motivados pela cessação do exercício do cargo
Remuneração Baseada em Ações
Total (R$ mil)

Conselho de
Administração3
7

Diretoria
Estatutária3
5

Conselho Fiscal
3

Total
15

672
-

2.548
311
-

153
-

3.373
311
-

672

1.318
4.178

153

1.318
5.003

1

Plano de saúde, Plano de Previdência e FGTS.
O bônus está acordo com a política citada no item 13.1 letra c.
3
A Assembleia Geral Ordinária delibera a verba global da remuneração para o período desde a Assembleia Geral Ordinária até a próxima Assembleia Geral Ordinária.
2
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Ano 2010
Número de Membros
Remuneração Fixa Anual
- Pro Labore
- Benefícios Diretos ou Indiretos 1
- Remuneração por participação em comitês
- Outros
Remuneração Variável Anual
- Bônus 2
- Participação nos Resultados
- Remuneração por participação em comitês
- Comissões
- Outros
Benefícios Pós Emprego
Benefícios Motivados pela cessação do exercício do cargo
Remuneração Baseada em Ações
Total (R$ mil)

Conselho de Administração 3
7

Diretoria
Estatutária3
4

Conselho Fiscal
3

Total
14

547
-

1.700
243
-

132
-

2.379
243
-

547

463
2.406

132

463
3.085

1

Plano de saúde, Plano de Previdência e FGTS.
O bônus está acordo com a política citada no item 13.1 letra c.
3
Os valores se referem à remuneração reconhecida no resultado da Companhia no ano respectivo. A Assembleia Geral Ordinária delibera a verba global da remuneração para o período desde
a Assembleia Geral Ordinária até a próxima Assembleia Geral Ordinária. Para o período desde a AGO de abril de 2010 até a AGO de abril de 2011, foi aprovada verba global de R$
4.423.000,00. Para o período desde a AGO 2010 e a AGO 2011 foi efetivamente pago o montante de R$ 3.734 mil.
2
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Ano 2009
Número de Membros
Remuneração Fixa Anual
- Pro Labore
- Benefícios Diretos ou Indiretos 1
- Remuneração por participação em comitês
- Outros
Remuneração Variável Anual
- Bônus 2
- Participação nos Resultados
- Remuneração por participação em comitês
- Comissões
- Outros
Benefícios Pós Emprego
Benefícios Motivados pela cessação do exercício do cargo
Remuneração Baseada em Ações
Total (R$ mil)

Conselho de Administração 3
7

Diretoria
Estatutária3
4

Conselho Fiscal
3

Total
14

455
-

1.582
302
-

160
-

2.197
302
-

455

500
2.385

160

500
3.000

1

Plano de saúde, Plano de Previdência e FGTS.
O bônus está acordo com a política citada no item 13.1 letra c.
3
Os valores se referem à remuneração reconhecida no resultado da Companhia no ano respectivo. A Assembleia Geral Ordinária delibera a verba global da remuneração para o período desde
a Assembleia Geral Ordinária até a próxima Assembleia Geral Ordinária. Para o período desde a AGO de abril de 2009 até a AGO de abril de 2010, foi aprovada verba global de R$
3.100.000,00. Para o período desde a AGO 2009 e a AGO 2010 foi efetivamente pago o montante de R$ 2.888 mil.
2
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13.3. Em relação à remuneração variável dos 3 últimos exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente do conselho de administração, da
diretoria estatutária e do conselho fiscal, elaborar tabela com o seguinte conteúdo :

Ano 2011
Número de Membros
Bônus1 (em R$ mil)
Valor mínimo previsto no plano de remuneração
Valor máximo previsto no plano de remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas
estabelecidas fossem atingidas
Valor efetivamente reconhecido no resultado
Participação no resultado (em R$ mil)
Valor mínimo previsto no plano de remuneração
Valor máximo previsto no plano de remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas
estabelecidas fossem atingidas
Valor efetivamente reconhecido no resultado
1

Conselho de Administração
7

Diretoria
Estatutária
5

Conselho Fiscal
3

Total
15

-

1.318

-

1.318

-

1.318

-

1.318

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

O bônus está acordo com a política citada no item 13.1 letra c.
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Ano 2010
Número de Membros
Bônus 1 (em R$ mil)
Valor mínimo previsto no plano de remuneração
Valor máximo previsto no plano de remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas
estabelecidas fossem atingidas
Valor efetivamente reconhecido no resultado
Participação no resultado (em R$ mil)
Valor mínimo previsto no plano de remuneração
Valor máximo previsto no plano de remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas
estabelecidas fossem atingidas
Valor efetivamente reconhecido no resultado
1

Conselho de Administração
7

Diretoria
Estatutária
4

Conselho Fiscal
3

Total
14

-

1.650

-

1.650

-

1.650

-

1.650

-

463

-

463

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

O bônus está acordo com a política citada no item 13.1 letra c.
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Ano 2009
Número de Membros
Bônus1 (em R$ mil)
Valor mínimo previsto no plano de remuneração
Valor máximo previsto no plano de remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas
estabelecidas fossem atingidas
Valor efetivamente reconhecido no resultado
Participação no resultado (em R$ mil)
Valor mínimo previsto no plano de remuneração
Valor máximo previsto no plano de remuneração
Valor previsto no plano de remuneração, caso as metas
estabelecidas fossem atingidas
Valor efetivamente reconhecido no resultado
1

Conselho de Administração
7

Diretoria
Estatutária
4

Conselho Fiscal
3

Total
14

-

1.331

-

1.331

-

1.331

-

1.331

-

500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

O bônus está acordo com a política citada no item 13.1 letra c.
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13.4. Em relação ao plano de remuneração baseado em ações do conselho de administração e da
diretoria estatutária, em vigor no último exercício social e previsto para o exercício social corrente,
descrever:
a) Termos e condições gerais
Não aplicável à Companhia.
b) Principais objetivos do plano
Não aplicável à Companhia.
c) Forma como o plano contribui para esses objetivos
Não aplicável à Companhia.
d) Como o plano se insere na política de remuneração do emissor
Não aplicável à Companhia.
e) Como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto, médio e longo
prazo
Não aplicável à Companhia.
f) Número máximo de ações abrangidas
Não aplicável à Companhia.
g) Número máximo de opções a serem outorgadas
Não aplicável à Companhia.
h) Condições de aquisição de ações
Não aplicável à Companhia.
i) Critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício
Não aplicável à Companhia.
j) Critérios para fixação do prazo de exercício
Não aplicável à Companhia.
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k) Forma de liquidação
Não aplicável à Companhia.
l) Restrições à transferência das ações
Não aplicável à Companhia.
m) Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou extinção do
plano
Não aplicável à Companhia.
n) Efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos previstos no plano
de remuneração baseado em ações
Não aplicável à Companhia.
13.5. Informar a quantidade de ações ou cotas direta ou indiretamente detidas, no Brasil ou no
exterior, e outros valores mobiliários conversíveis em ações ou cotas, emitidos pelo emissor, seus
controladores diretos ou indiretos, sociedades controladas ou sob controle comum, por membros
do conselho de administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal, agrupados por órgão,
na data de encerramento do último exercício social
2010
Conselho de Administração
Antônio Aguiar Filho
Armando Galhardo Nunes Guerra
Junior
Aroldo Ceotto
Jorge Luiz Guimarães Barnasque
Luís Carlos Guedes Pinto
Sergio Ricardo Miranda Nazaré
Vitor Paulo Camargo Gonçalves
Diretoria Estatutária
Anastácio Ubaldino Fernandes Filho
Nolci Paulo Baptista dos Santos
Manoel Piragibe
Olivier Michel Colas
Conselho Fiscal
Marcus Moreira de Almeida
Jercineide Pires de Castro
Ricardo Tavares Fernandes

Ações
Ordinárias
1
1
1
100
1
1
1
0
0
0
20.000
0
0
0
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13.6. Em relação à remuneração baseada em ações reconhecida no resultado dos 3 últimos
exercícios sociais e à prevista para o exercício social corrente, do conselho de administração e da
diretoria estatutária, elaborar tabela com o seguinte conteúdo :
Não aplicável à Companhia.
13.7. Em relação às opções em aberto do conselho de administração e da diretoria estatutária ao
final do último exercício social, elaborar tabela com o seguinte conteúdo :
Não aplicável à Companhia.
13.8. Em relação às opções exercidas e ações entregues relativas à remuneração baseada em
ações do conselho de administração e da diretoria estatutária, nos 3 últimos exercícios sociais,
elaborar tabela com o seguinte conteúdo:
Não aplicável à Companhia.
13.9. Descrição sumária das informações necessárias para a compreensão dos dados divulgados
nos itens 13.6 a 13.8, tal como a explicação do método de precificação do valor das ações e das
opções, indicando, no mínimo:
a) Modelo de precificação
Não aplicável à Companhia.
b) Dados e premissas utilizadas no modelo de precificação, incluindo o preço médio ponderado das
ações, preço de exercício, volatilidade esperada, prazo de vida da opção, dividendos esperados e a
taxa de juros livre de risco
Não aplicável à Companhia.
c) Método utilizado e as premissas assumidas para incorporar os efeitos esperados de exercício
antecipado
Não aplicável à Companhia.
d) Forma de determinação da volatilidade esperada
Não aplicável à Companhia.
e) Se alguma outra característica da opção foi incorporada na mensuração de seu valor justo
Não aplicável à Companhia.
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13.10. Em relação aos planos de previdência em vigor conferidos aos membros do conselho de
administração e aos diretores estatutários, fornecer as seguintes informações em forma de tabela:
Exercício Social 2010
Número de membros
Nome do plano
Quantidade de administradores que
reúnem as condições para se aposentar
Condições para se aposentar
antecipadamente
Valor atualizado das contribuições
acumuladas no plano de previdência até
o encerramento do último exercício
social, descontada a parcela relativa a
contribuições feitas diretamente pelos
administradores (R$ x mil)
Valor total acumulado das contribuições
realizadas durante o último exercício
social, descontada a parcela relativa a
contribuições feitas diretamente pelos
administradores (R$ x mil)

Se há a possibilidade de resgate
antecipado e quais as condições

Conselho de
Administração
7
-

4
Brasil Prev

Conselho
Fiscal
3
-

-

0

-

-

-

-

-

94

-

-

28

-

-

* Poderá ser resgatado somente da provisão
formada por suas contribuições, respeitando
a carência inicial e mínima entre resgates de
60 dias.
* Em caso de desligamento da empresa antes
de atingir a idade de elegibilidade ao
benefício, terão direito assegurado sobre a
provisão formada pelas contribuições do
participante. E nesse caso a provisão formada
pelas contribuições da empresa, também
terão direito assegurado, conforme regra de
tempo de contribuição ao Plano.

-

Diretoria Estatutária
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13.11. Em forma de tabela, indicar, para os 3 últimos exercícios sociais, em relação ao conselho de
administração, à diretoria estatutária e ao conselho fiscal :

Exercício Social 2010
Número de membros
Valor da maior remuneração individual
(em R$ mil)

Conselho de
Diretoria
Conselho Fiscal
Administração Estatutária
7
4
3
78

1.013

44

Valor da menor remuneração individual
(em R$ mil)

78

463

44

Valor médio de remuneração individual
(em R$ mil)*

78

675

44

*Média ponderada em função de ter havido administrador que exerceu mandato por prazo menor que 12 meses.

Exercício Social 2009
Número de membros
Valor da maior remuneração individual
(em R$ mil)

Conselho de
Diretoria
Conselho Fiscal
Administração Estatutária
7
4
3
70

1.124

48

Valor da menor remuneração individual
(em R$ mil)

70

144

48

Valor médio de remuneração individual
(em R$ mil)*

70

494

48

*Média ponderada em função de ter havido administrador que exerceu mandato por prazo menor que 12 meses.

13.12. Descrever arranjos contratuais, apólices de seguros ou outros instrumentos que
estruturem mecanismos de remuneração ou indenização para os administradores em caso de
destituição do cargo ou de aposentadoria, indicando quais as consequências financeiras para o
emissor
Não aplicável à Companhia.
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13.13. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar o percentual da remuneração total de
cada órgão reconhecida no resultado do emissor referente a membros do conselho de
administração, da diretoria estatutária ou do conselho fiscal que sejam partes relacionadas aos
controladores, diretos ou indiretos, conforme definido pelas regras contábeis que tratam desse
assunto

Orgão
Conselho de Administração
Diretoria Estatutária
Conselho Fiscal

Exercício Social 2010
18%
78%
4%

13.14. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no resultado do
emissor como remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária ou
do conselho fiscal, agrupados por órgão, por qualquer razão que não a função que ocupam, como
por exemplo, comissões e serviços de consultoria ou assessoria prestados
Não houve pagamento de remuneração para membros do Conselho de Administração, da Diretoria
por qualquer razão que não a função que ocupam.

13.15. Em relação aos 3 últimos exercícios sociais, indicar os valores reconhecidos no resultado de
controladores, diretos ou indiretos, de sociedades sob controle comum e de controladas do
emissor, como remuneração de membros do conselho de administração, da diretoria estatutária
ou do conselho fiscal do emissor, agrupados por órgão, especificando a que título tais valores
foram atribuídos a tais indivíduos
Não houve pagamento de remuneração para membros do Conselho de Administração ou da
Diretoria Estatutária reconhecidos no resultado de controladores, diretos ou indiretos, de sociedades
sob controle comum e de controladas da Companhia.
13.16. Fornecer outras informações que o emissor julgue relevantes
Não existem outras informações relevantes sobre este item 13.
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KEPLER WEBER S.A.
CNPJ: 91.983.056/0001-69
Companhia Aberta

Aumento de Capital (Instrução CVM 481 – Anexo 14)

1. Informar valor do aumento e do novo capital social
A última redação do “caput” do artigo quinto do Estatuto Social foi aprovada pela Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 09.08.2010, e trazia o seguinte teor:
Artigo 5º: O capital social é de R$ 429.170.660,57 (quatrocentos e vinte e
nove milhões, cento e setenta mil, seiscentos e sessenta reais e
cinquenta e sete centavos) representado por 1.306.401.982 (um bilhão,
trezentos e seis milhões, quatrocentos e um mil, novecentos e oitenta e
duas) ações ordinárias, 1.183.591 (um milhão, cento e oitenta e três mil,
quinhentos e noventa e uma) ações preferenciais de classe “A”, e
853.935 (oitocentas e cinquenta e três mil, novecentas e trinta e cinco)
ações preferenciais de classe “B”.
Desde a última Assembleia Geral Extraordinária que deliberou sobre as conversões de debêntures
em ações e exercício dos bônus de subscrição, o número total de ações emitidas foi de 1.811.526
todas da espécie ação ordinária, todas titulares dos mesmos direitos atribuídos pelo Art. 7° do
Estatuto Social, às demais ações ordinárias.
De acordo com as homologações mensais promovidas pelo Conselho de Administração, a última na
reunião do dia 23.03.2011, a redação proposta para o “caput” do artigo quinto do Estatuto Social, a
ser apreciada na Assembleia Geral Extraordinária do dia 28.04.2011 é a seguinte, mantidos
inalterados os parágrafos do mesmo artigo quinto:
Artigo 5º: O capital social é de R$429.455.171,31 (quatrocentos e vinte e
nove milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, cento e setenta e
um reais e trinta e um centavos) representado por 1.308.213.508 (um
bilhão, trezentas e oito milhões, duzentas e treze mil e quinhentas e oito)
ações ordinárias, 1.020.967 (um milhão, vinte mil e novecentas e
sessenta e sete) ações preferenciais de classe “A” e 39.802 (trinta e nove
mil, oitocentas e duas) ações preferenciais de classe “B”.
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2. Informar se o aumento será realizado mediante: (a) conversão de debêntures em ações; (b)
exercício de direito de subscrição ou de bônus de subscrição; (c) capitalização de lucros ou
reservas; ou (d) subscrição de novas ações
O aumento do capital social foi realizado através do exercício do bônus de subscrição, que foi
conferido como vantagem adicional ao subscritor de cada debênture emitida pela Companhia em 05
de outubro de 2007.
3. Explicar, pormenorizadamente, as razões do aumento e suas conseqüências jurídicas e
econômicas
Conforme estabelecido pelo parágrafo 1º do artigo 5 do Estatuto Social a Companhia mediante
deliberação do Conselho de Administração está autorizada a aumentar, independentemente de
reforma estatutária o valor do capital social até o limite de 1.800.000.000 (um bilhão e oitocentos
milhões) de ações, podendo ser dividido em ações ordinárias, ações preferenciais de classe A e ações
preferenciais de classe B, observado que o número de ações preferenciais, independentemente da
classe, nunca será superior ao número de ações ordinárias e o número de ações preferenciais de
classe “B” não poderá exceder 39.996.080 (trinta e nove milhões novecentos e noventa e seis mil e
oitenta). O capital autorizado deverá sempre manter um número de ações suficientes para o
exercício dos bônus de subscrição emitidos na Assembleia Geral Extraordinária de 28 de setembro de
2007.
Em Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 28 de setembro de 2007, foi aprovada a emissão
em série única de 154.168 (cento e cinquenta e quatro mil cento e sessenta e oito) debêntures
simples da forma nominativa e escritural, no valor total de R$ 139.999.000 (cento e trinta e nove
milhões, novecentos e noventa e nove mil reais), ao valor nominal unitário de R$ 908,10 (novecentos
e oito reais e dez centavos), na data de emissão, cujos recursos foram utilizados para quitar as
dívidas com credores financeiros que não subscreveram ações da Companhia e para fortalecimento
de caixa.
Ao subscritor de cada debênture foi conferido, como vantagem adicional, um bônus de subscrição
que dá o direito de subscrever uma quantia de ações ordinárias, mediante dação em pagamento de
uma debênture para cada bônus, à razão do valor nominal unitário de R$ 908,10 (novecentos e oito
reais e dez centavos) acrescidos do montante de juros capitalizados das debêntures, dividido pelo
preço de exercício atualizado. O preço de exercício é de R$ 0,3027 (valor expresso em centavos de
real) por ação, atualizado pela mesma forma de atualização do saldo devedor das debêntures. O
bônus de subscrição será válido até 15 de outubro de 2020.
4. Fornecer cópia do parecer do conselho fiscal, se aplicável
Não Aplicável
5. Em caso de aumento de capital mediante subscrição de ações
a. Descrever a destinação dos recursos
Não Aplicável
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b. Informar o número de ações emitidas de cada espécie e classe
Não Aplicável
c. Descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídos às ações a serem emitidas
Não Aplicável
d. Informar se a subscrição será pública ou particular
Não Aplicável
e. Em se tratando de subscrição particular, informar se partes relacionadas, tal como definidas
pelas regras contábeis que tratam desse assunto, subscreverão ações no aumento de capital,
especificando os respectivos montantes, quando esses montantes já forem conhecidos
Não Aplicável
f.

Informar o preço de emissão das novas ações ou as razões pelas quais sua fixação deve ser
delegada ao conselho de administração, nos casos de distribuição pública
Não Aplicável

g. Informar o valor nominal das ações emitidas ou, em se tratando de ações sem valor nominal,
a parcela do preço de emissão que será destinada à reserva de capital
Não Aplicável
h. Fornecer opinião dos administradores sobre os efeitos do aumento de capital, sobretudo no
que se refere à diluição provocada pelo aumento
Não Aplicável
i.

Informar o critério de cálculo do preço de emissão e justificar, pormenorizadamente, os
aspectos econômicos que determinaram a sua escolha
Não Aplicável

j.

Caso o preço de emissão tenha sido fixado com ágio ou deságio em relação ao valor de
mercado, identificar a razão do ágio ou deságio e explicar como ele foi determinado
Não Aplicável

k. Fornecer cópia de todos os laudos e estudos que subsidiaram a fixação do preço de emissão
Não Aplicável
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l.

Informar a cotação de cada uma das espécies e classes de ações da companhia nos mercados
em que são negociadas, identificando:
i. Cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos últimos 3 (três) anos
Não Aplicável
ii. Cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos 2 (dois) anos
Não Aplicável
iii. Cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos 6 (seis) meses
Não Aplicável
iv. Cotação média nos últimos 90 dias
Não Aplicável

m. Informar os preços de emissão de ações em aumentos de capital realizados nos últimos 3
(três) anos
Não Aplicável
n. Apresentar percentual de diluição potencial resultante da emissão
Não Aplicável
o. Informar os prazos, condições e forma de subscrição e integralização das ações emitidas
Não Aplicável
p. Informar se os acionistas terão direito de preferência para subscrever as novas ações
emitidas e detalhar os termos e condições a que está sujeito esse direito
Não Aplicável
q. Informar a proposta da administração para o tratamento de eventuais sobras
Não Aplicável
r. Descrever pormenorizadamente os procedimentos que serão adotados, caso haja previsão
de homologação parcial do aumento de capital
Não Aplicável
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s. Caso o preço de emissão das ações seja, total ou parcialmente, realizado em bens
i. Apresentar descrição completa dos bens
Não Aplicável
ii. Esclarecer qual a relação entre os bens incorporados ao patrimônio da companhia e
o seu objeto social
Não Aplicável
iii. Fornecer cópia do laudo de avaliação dos bens, caso esteja disponível
Não Aplicável
6. Em caso de aumento de capital mediante capitalização de lucros ou reservas
a. Informar se implicará alteração do valor nominal das ações, caso existente, ou distribuição de
novas ações entre os acionistas
Não Aplicável
b. Informar se a capitalização de lucros ou reservas será efetivada com ou sem modificação do
número de ações, nas companhias com ações sem valor nominal
Não Aplicável
c. Em caso de distribuição de novas ações
i. Informar o número de ações emitidas de cada espécie e classe
Não Aplicável
ii. Informar o percentual que os acionistas receberão em ações
Não Aplicável
iii. Descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídos às ações a serem emitidas
Não Aplicável
iv. Informar o custo de aquisição, em reais por ação, a ser atribuído para que os
acionistas possam atender ao art. 10 da Lei 9.249, de 26 de dezembro de 1995
Não Aplicável
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v. Informar o tratamento das frações, se for o caso
Não Aplicável
d. Informar o prazo previsto no § 3º do art. 169 da Lei 6.404, de 1976
Não Aplicável
e. Informar e fornecer as informações e documentos previstos no item 5 acima, quando cabível
Não Aplicável
7. Em caso de aumento de capital por conversão de debêntures em ações ou por exercício de
bônus de subscrição
a. Informar o número de ações emitidas de cada espécie e classe
O número de ações emitidas através do exercício de bônus de subscrição foi de 119.982.000 todas da
espécie ação ordinária.
b. Descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídos às ações a serem emitidas
As ações ordinárias de emissão da Companhia resultantes do exercício do direito conferido pelos
Bônus de Subscrição têm as mesmas características e vantagens estatutariamente atribuídas às
ações ordinárias e farão jus a todos os direitos deliberados em atos societários da Companhia, a
partir da data do exercício dos Bônus de Subscrição, inclusive direito aos dividendos integrais
correspondentes ao exercício social em que as ações forem subscritas.

121

