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ANEXOI

ESTATUTOSOCIAL

CAPÍTULOI
DENOMINAÇÃO,SEDE,FORO,OBJETOEPRAZODEDURAÇÃO

ARTIGO 1º Ͳ A M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos é uma sociedade anônima que se regerá por este estatuto social e pela
legislaçãoaplicável.

ARTIGO2ºͲACompanhiatemporobjeto(i)aindustrializaçãoecomérciodeprodutosalimentíciosderivadosdotrigo,especialmentebiscoitos,
bolachas, massas e farinha de trigo; (ii) a fabricação de gorduras hidrogenadas, margarinas, óleos vegetais, sua importação e exportação; (iii) a
importação,industrializaçãoecomérciodetrigo,demilho,deraçãoanimal,deoutroscereaisedemercadoriasrelacionadasàsanteriorespara
revenda;(v)aimportaçãodematériasprimas,materiaissecundáriosedemateriaisdeembalagem;(vi)aimportaçãodemáquinas,equipamentos,
peçassobressalentesedeoutrosbens,destinadosausopróprio,bemcomoparavenda,locaçãoouarrendamento; (vii)aparticipaçãonocapital
deoutrassociedades,nopaísounoexterior,emempresascoligadas,controladasousubsidiárias.

ARTIGO3ºͲACompanhiatemsedeeforonoMunicípiodeEusébio,EstadodoCeará,podendo,pordeliberaçãodaDiretoria,criareextinguir
filiais,sucursais,agências,depósitoseescritóriosderepresentaçãoemqualquerpartedoterritórionacionalounoexterior.

ARTIGO4ºͲACompanhiadeuinícioàssuasatividadesnodia04deoutubrode1961eoseuprazodeduraçãoéindeterminado.

CAPÍTULOII
CAPITALSOCIALEAÇÕES

ARTIGO5º–OcapitalsocialdaCompanhia,totalmentesubscritoeintegralizado,édeR$1.765.278.466,94(umbilhão,setecentosesessentae
cincomilhões,duzentosesetentaeoitomil,quatrocentosesessentaeseisreaisenoventaequatrocentavos),divididoem339.000.000(trezentas
etrintaenovemilhões)deaçõesordinárias,todasnominativas,escrituraisesemvalornominal.
§1ºͲAcadaaçãoordináriacorrespondeumvotonasAssembleiasGerais.
§2oͲACompanhianãopodeemitiraçõespreferenciaisoupartesbeneficiárias.
§ 3º Ͳ Depois de realizados 3/4 (três quartos), no mínimo, do capital social, a companhia poderá aumentáͲlo mediante subscrição pública ou
particulardeações.Osaumentosdecapitalpodemserintegralizadoscomquaisquerbensedireitos,inclusivecréditos,desdequesuscetíveisde
avaliação em dinheiro, não cabendo, todavia, a integralização mediante a oferta e o comprometimento de lucros futuros que possam vir a ser
geradospelacompanhia.
§ 4º Ͳ O capital social da Companhia pode ser aumentado independentemente de reforma estatutária, por deliberação do Conselho de
Administração,quefixaráascondiçõesdaemissão,atéolimitede459.200.000açõesordinárias.Ocapitalsocialpode,ainda,seraumentadosem
reformaestatutária,pordeliberaçãodoConselhodeAdministração,medianteacapitalizaçãodereservas,comousemamodificaçãodonúmero
deações.
§5ºͲNaproporçãodonúmerodeaçõesquepossuírem,osacionistasterãopreferênciaparaasubscriçãodoaumentodecapital,naformado
artigo171daLeinº6.404/76.Odireitodepreferênciapoderásercedido,notodoouemparte,aosdemaisacionistas,cujoexercícioseráfeitode
formaproporcionalàparticipaçãodecadaumnocapitalsocial.Odireitodepreferênciaseráexercidodentrodoprazodecadencialde30(trinta)
dias.
§6ºACompanhiapoderáreduzirouexcluiroprazoparaoexercíciododireitodepreferêncianaemissãodeações,debênturesconversíveisem
açõesoubônusdesubscriçãocujacolocaçãosejafeitamediantevendaembolsadevalores,subscriçãopúblicaoupermutaporaçõesemoferta
públicaobrigatóriadeaquisiçãodecontrolenostermosdosartigos257a263daLeinº6.404/76.Tambémnãohaverádireitodepreferênciana
outorgaenoexercíciodeopçãodecompradeações,naformadodispostono§3ºdoartigo171daLeinº6.404/76.
§7ºͲNocasodenãorealizaçãodopreçodeemissãodasaçõesnascondiçõesprevistasnoboletimdesubscriçãoounachamada,ficaráoacionista
remissodeplenodireitoconstituídoemmora,naformadoartigo106,§2ºdaLeinº6.404/76,sujeitandoͲseaodispostonoartigo107damesma
lei.
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ARTIGO6ºͲOseventuaisacordosdeacionistasqueestabeleçamascondiçõesdecompraevendadesuasações,ouodireitodepreferênciana
compradestas,ouoexercíciododireitodevoto,serãosempreobservadospelaCompanhia,desdequetenhamsidoarquivadosnasedesocial,
cabendoàrespectivaadministraçãoabsterͲsedecomputarosvotoslançadoscontraostermosdetaisacordos.
ParágrafoÚnicoͲOsdireitos,obrigaçõeseresponsabilidadesresultantesdetaisacordosdeacionistasserãoválidoseoponíveisaterceiros,tão
logo tenham estes sido devidamente averbados nos livros de registro de ações da Companhia. Os administradores da Companhia zelarão pela
observância desses acordos e o presidente da assembleia geral não computará o voto proferido em contrariedade com as disposições de tais
acordos.

CAPÍTULOIII
ASSEMBLÉIAGERAL

ARTIGO7ºͲAAssembleiaGeraléoórgãodeliberativodaCompanhiaereunirͲseͲá,ordinariamente,dentrodos4(quatro)mesessubsequentesao
términodoexercíciosocialparafinsprevistosemleie,extraordinariamente,semprequeosinteressessociaisassimoexigirem.
§ 1º Ͳ A Assembleia Geral deverá ser convocada na forma da lei, ou por telegrama ou carta registrada, pelo Presidente do Conselho de
Administração,sendoostrabalhosdirigidospormesacompostadepresidenteesecretário,naformadoparágrafo2ºabaixo.
§2ºͲAAssembleiaGeralserápresididapeloPresidentedoConselhodeAdministraçãodacompanhia,ou,emsuaausência,peloescolhidopor
maioriadentreospresentes.OpresidentedaAssembleiaescolherá,dentreospresentes,osecretáriodamesa.
§3ºͲAsdeliberaçõesdaAssembleiaGeral,ressalvadasasexceçõesprevistasemlei,nesteEstatutoSocialouemacordodeacionistasdevidamente
arquivadonasededaCompanhia,serãotomadaspormaioriadevotos,nãosecomputandoosvotosembranco.

ARTIGO8ºͲOsacionistaspoderãoserrepresentadosnasAssembleiasGeraisporprocuradores,naformadoartigo126,§1º,daLein.º6.404/76.

CAPÍTULOIV
ADMINISTRAÇÃO

SeçãoI–NormasGerais

ARTIGO9ºͲACompanhiaseráadministradaporumConselhodeAdministraçãoeumaDiretoria.
§1ºͲCompeteàAssembleiaGeralfixaromontanteglobaldaremuneraçãodosadministradores,eaoConselhodeAdministraçãoadistribuiçãoda
remuneraçãoentreosmembrosdoConselhodeAdministraçãoedaDiretoria.
§2ºͲOsadministradoresserãoinvestidosemseuscargosmedianteassinaturadetermodepossenolivropróprio,dentrodos30(trinta)diasque
seseguiremàsuaeleição,eficamdispensadosdeprestarcauçãoparagarantiadesuagestão.Apossedosadministradoresestarácondicionadaà
préviasubscriçãodoTermodeAnuênciadosAdministradores,aludidonoRegulamentodoNovoMercadoeàPolíticadeDivulgaçãodeAtoouFato
Relevante adotada pela Companhia nos termos da Instrução CVM nº 358, de 22 de janeiro de 2002, bem como ao atendimento dos requisitos
legaisaplicáveis.
§3ºͲOsmembrosdoConselhodeAdministraçãoedaDiretoriaestãoobrigados,semprejuízodosdevereseresponsabilidadesaelesatribuídos
porlei,amanterreservasobretodososnegóciosdaCompanhia,devendotratarcomosigilosastodasasinformaçõesaquetenhamacessoeque
digam respeito à companhia, seus negócios, funcionários, administradores, acionistas ou contratados e prestadores de serviços, obrigandoͲse a
usar tais informações no exclusivo e melhor interesse da Companhia. Os administradores, ao tomarem posse de seus cargos, deverão assinar
TermodeConfidencialidade,assimcomozelarparaqueaviolaçãoàobrigaçãodesigilonãoocorrapormeiodesubordinadosouterceiros.
§4ºͲACompanhiapoderácontratar,àssuasexpensas,seguroparaproteçãodopatrimôniodaCompanhiaedosConselheiroseDiretorescontra
eventuaisperdasmotivadasporconflitosoudemandasderivadasdeatosdegestãonoâmbitodomercadodecapitaisouforadele.ACompanhia
poderá,ainda,contratar,tambémàssuasexpensas,advogadoseoutrosprofissionaisquesejamnecessáriosàdefesadosConselheiroseDiretores
em demandas motivadas por atos praticados na gestão da Companhia, ainda que tais conflitos surjam após o término de mandato dos
administradores.

SeçãoIIͲConselhodeAdministração

ARTIGO10–OConselhodeAdministração,eleitopelaAssembleiaGeral,serácompostode,nomínimo,5(cinco)e,nomáximo,9(nove)membros
efetivos, eleitos com seus respectivos suplentes, todas pessoas naturais, residentes ou não no País, com mandato unificado de 1 (um) ano,
podendoserreeleitos,sendoumPresidenteeumViceͲPresidente,designadospelaAssembleiaGeral.Nomínimo20%dosmembrosdoConselho
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deAdministraçãodeverãoserConselheirosIndependentes,conformedefiniçãodoRegulamentodoNovoMercado,edeverãoserexpressamente
declaradoscomotaisnaatadaAssembleiaGeralqueoseleger.
§ 1º Ͳ CaracterizaͲse, para fins deste Estatuto Social, como “Conselheiro Independente”, aquele que: (i) não tiver qualquer vínculo com a
Companhia,excetoparticipaçãodecapital;(ii)nãoforAcionistaControlador,cônjugeou parenteatésegundograudaquele, ounãoforounão
tiversido,nosúltimos3anos,vinculadoàsociedadeouàentidaderelacionadaaoAcionistaControlador(pessoasvinculadasainstituiçõespúblicas
deensinoe/oupesquisaestãoexcluídasdestarestrição);(iii)nãotiversido,nosúltimos3anos,empregadooudiretordaCompanhia,doAcionista
ControladoroudesociedadecontroladapelaCompanhia;(iv)nãoforfornecedoroucomprador,diretoouindireto,deserviçose/ouprodutosda
Companhia,emmagnitudequeimpliqueperdadeindependência;(v)nãoforfuncionárioouadministradordesociedadeouentidadequeesteja
oferecendooudemandandoserviçose/ouprodutosàCompanhia;(vi)nãoforcônjugeouparenteatésegundograudealgumadministradorda
Companhia; e (vii) não receber outra remuneração da Companhia além da de conselheiro (proventos em dinheiro oriundos de participação no
capitalestãoexcluídosdestarestrição).
§2ºͲTambémserãoconsideradosConselheirosIndependentesaqueleseleitosmediantefaculdadeprevistanos§§4ºe5ºdoartigo141daLeidas
S.A.
§ 3º Ͳ Quando, em decorrência da observância do percentual referido no caput deste artigo 10, resultar número fracionário de conselheiros,
procederͲseͲá ao arredondamento para o número inteiro: (i) imediatamente superior, quando a fração for igual ou superior a 0,5 ou
(ii)imediatamenteinferior,quandoafraçãoforinferiora0,5.
§ 4º Ͳ Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor Presidente da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma
pessoa.

ARTIGO11–OsmembrosdoConselhodeAdministraçãoserãosubstituídosemsuasfaltas,impedimentoouvacância,pelorespectivosuplente.No
caso de vacância de cargo de Conselheiro efetivo, o seu suplente o substituirá até a realização da primeira Assembleia Geral Ordinária ou
Extraordinária subsequente, quando serão eleitos novos Conselheiros titular e suplente para complementação do mandato; na hipótese do
suplente não poder assumir o cargo, o Conselho funcionará com os membros remanescentes, salvo se o número destes for inferior ao mínimo
legal,situaçãoemqueseráconvocadaAssembleiaGeraldentrode30(trinta)dias,comafinalidadedeescolherossubstitutos–titularesuplente,
queassumirãooscargosdeconselheirospelotemporemanescentedomandatodosconselheirossubstituídos.

ARTIGO12–AsreuniõesdoConselhodeAdministraçãoserãoconvocadasporescrito,porseuPresidenteoupor2(dois)deseusmembros,sendo
necessária,parasuarealização,apresença,nomínimo,damaioriadeseusmembrosemexercício.AsdeliberaçõesdoConselhodeAdministração
serão tomadas por maioria dos conselheiros presentes à reunião, devendo prevalecer, no caso de empate, o voto do Presidente ou de seu
substituto,naformaprevistanoRegimentodoConselho.
ParágrafoÚnicoͲDasreuniõesdoConselhodeAdministraçãoserãolavradasatasnolivropróprio,tornandoͲseefetivascomaassinaturadetantos
membrosquantosbastemparaconstituiroquorumrequeridoparainstalaçãoedeliberação.

ARTIGO 13 Ͳ Findo o mandato, os membros do Conselho de Administração permanecerão no exercício dos cargos até a investidura dos novos
conselheiroseleitos.

ARTIGO14–Alémdasatribuiçõesprevistasemleienesteestatutosocial,competeaoConselhodeAdministração:
(i)fixaraorientaçãogeraldosnegóciosdaCompanhia;
(ii)fiscalizaragestãodaDiretoriaeexaminar,aqualquertempo,oslivrosedocumentosdaCompanhia;
(iii)convocarasAssembleiasGerais;
(iv)manifestarͲse previamente sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria, as Demonstrações Financeiras do exercício e
examinarosbalancetesmensais;
(v)distribuiraremuneraçãofixadapelaAssembleiaGeralentreosadministradoresdaCompanhia;
(vi)elegeredestituirosdiretores,bemcomofixarassuasatribuiçõeseremunerações;
(vii)fixarcritériospelosquaisaalienaçãodebenssópossaserpraticadaapósaprovaçãopréviadopróprioConselhodeAdministraçãoouda
DiretoriaColegiada,bemcomoautorizaraprestaçãodegarantiasdequalquernaturezaaobrigaçõesdeterceiros;
(viii)escolheredestituirosauditoresindependentesdaCompanhia;
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(ix)autorizaraaquisiçãopelaCompanhiadeaçõesdesuaprópriaemissão,paraefeitodecancelamentooupermanênciaemtesouraria,ea
alienaçãoposteriordasmesmas;
(x)elaboraredivulgarparecerfundamentadocomopiniãofavoráveloucontráriasobrequalquerOPA–OfertaPúblicadeAquisiçãode
AçõesquetenhaporobjetoasaçõesdeemissãodaCompanhia,ematé15(quinze)diasdapublicaçãodoeditaldareferidaOPA,noqual
alertaráserderesponsabilidadedecadaacionistaadecisãofinalsobreareferidaaceitação,bemcomosemanifestará,nomínimo:(i)sobrea
conveniênciaeaoportunidadedaOPAquantoaointeressedaCompanhiaedoconjuntodeseusacionistas,inclusiveemrelaçãoaopreçoe
aospotenciaisimpactosparaaliquidezdasações;(ii)quantoaosplanosestratégicosdivulgadospeloofertanteemrelaçãoàCompanhia;e
(iii)arespeitodealternativasàaceitaçãodaOPAdisponíveisnomercado;
(xi)aprovaroplanoestratégicodaCompanhia,bemcomoorespectivoplanoparasuaexecução;
(xii)aprovaroorçamentoanualeplurianualdaCompanhia;
(xiii)aprovarprogramasouplanosdeparticipaçãodegestoreseempregadosnosresultados;
(xiv)fixarcritériosdevalor,tempodeduração,extensãodeefeitos,naturezadaoperaçãoeoutros,pelosquaisdeterminadosatos,inclusive
aquisiçãodebensedireitoseacontrataçãodeempréstimosoufinanciamentosativosoupassivos,sópossamserpraticadosapósaprovação
préviadopróprioConselhodeAdministraçãooudaDiretoriaColegiada,conformesejaestabelecidopelopróprioConselhodeAdministração;
(xv)fixarcritériosdevalor,tempodeduração,extensãodeefeitos,naturezadaoperaçãoeoutros,pelosquaisapráticadeatosque
impliquememalienar,mesmofiduciariamente,ouonerarbenssociaisdoativopermanente,inclusivehipotecar,empenhar,caucionar,dar
emanticrese,daravaloufiança,confessar,renunciaradireito,transigirouacordarsópossamserpraticadosapósaprovaçãopréviado
próprioConselhodeAdministraçãooudaDiretoriaColegiada,conformesejaestabelecidopelopróprioConselhodeAdministração;
(xvi)fixarlimitesmáximosparaarealizaçãodedoaçõesouparaapráticadequalqueratogracioso,inclusiveosrelacionadoscombenefíciosou
deduçõesfiscais,bemcomoaprovararealizaçãodestesmesmosatosquandosuperaremoslimitesfixados;
(xvii)autorizaraaquisiçãodeempresas,aparticipaçãoemoutrassociedades,bemassim,aformaçãodeconsórcios,“jointventures”e/ou
aliançasestratégicas,respeitadaacompetênciadaAssembleiaGeral;
(xviii)ixardiretrizes,posicionamentosevotosaseremobservadoseexercidospelosrepresentantesdaCompanhiaemquaisquerreuniõesde
grupo de controle e ou de acionistas/quotistas ou Assembleias Gerais de empresas coligadas ou controladas, ou outras que envolvam
consórcios,“jointventures”oualiançasestratégicasdequeaCompanhiaparticipe;e
(xix)deliberar a criação de comitês específicos, a ele vinculados, com  ou  sem  a participação de Conselheiros, Diretores, empregados da
Companhia,outerceiroscontratados,comofimdeacompanhareouorientardeterminadosprocessosouoperaçõessociais.

SeçãoIII–Diretoria

ARTIGO15ͲADiretoriaserácompostapor07(sete)membros,residentesnoPaís,acionistasounão,nomeadosedestituíveispeloConselhode
Administração,queterãoasseguintesdesignações:
(i)Presidente;
(ii)ViceͲPresidenteIndustrialͲBiscoitos,MassaseMargarinas;
(iii)ViceͲPresidenteIndustrialͲMoinhos;
(iv)ViceͲPresidenteComercial;
(v)ViceͲPresidentedeAdministraçãoeDesenvolvimento;
(vi)ViceͲPresidenteFinanceiro;e
(vii)ViceͲPresidentedeInvestimentoseControladoria.

§1ºͲOmandatodecadaDiretorseráde3(três)anos,sendopermitidaareeleição.Findooprazodemandato,osDiretorespermanecerãono
exercíciodeseuscargosatéainvestiduradosnovosDiretoreseleitos.
§2ºͲOexercíciodocargodeDiretorcessapeladestituição,aqualquertempo,dotitular,oupelotérminodomandato,senãohouverrecondução,
observandoͲseaindaodispostonapartefinaldo§1ºacima.ArenúnciatornaͲseeficaz,emrelaçãoàcompanhia,desdeomomentoemqueesta
conhecerdacomunicaçãoescritadorenunciante,produzindoefeitosperanteterceirosdeboaͲféapósoseuarquivamentonoRegistroPúblicode
EmpresasMercantisepublicação.
§ 3º Ͳ A substituição dos Diretores, no caso de ausência ou impedimento temporário, ou ainda por renúncia, morte ou incapacidade, será
deliberadaemReuniãodoConselhodeAdministração,podendooPresidentedoConselhodeAdministraçãonomearinterinamenteumsubstituto.
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ARTIGO 16 Ͳ Compete à Diretoria exercer as atribuições que a lei, a Assembleia Geral, o Conselho de Administração e este estatuto social lhe
conferiremparaapráticadosatosnecessáriosaofuncionamentoregulardaCompanhia,incumbindoͲlheaadministraçãodacompanhiaeaprática
detodoequalqueratoquenãosejadecompetênciaprivativadaAssembleiaGeral,naformadoartigo122daLeinº6.404/76.

ARTIGO17–Semprejuízodascompetênciasespecíficasdefinidasnosparágrafosdesteartigo17,competeaosDiretores:
(i)zelarpelaobservânciadaleiedesteestatutosocial;
(ii)administrar,geriresupervisionarosnegóciossociais;
(iii)elaborarorelatórioeasdemonstraçõesfinanceirasdecadaexercício;e
(iv)praticarosatosdesuacompetência,conformeestabelecidonesteestatutosocialenoRegimentoInternodaDiretoria.

§1ºͲCompeteaoPresidente:
(i)definir,implementarecoordenaraçõesqueobjetivemapreservaçãodavisão,missãoevaloresdaCompanhia;
(ii)superintenderepromoveraçõescoordenadaseintegradasdoprocessoprodutivoededesenvolvimentodasatividadesdacompanhia;
(iii)supervisionarecontrolarosníveisdeproduçãoederentabilidadedecadaDivisão;
(iv)representaraCompanhia,ativaepassivamente,emjuízoouforadele.
(v)assinarcontratos,contrairempréstimosefinanciamentos,alienar,adquirir,hipotecar,ou,dequalquermodo,onerarbensdasociedade,
móveis,imóveiseoutrosdireitos;
(vi)aceitar,sacar,endossareavalizardocumentoscambiais,duplicatas,cheques,
notaspromissóriasequaisqueroutrostítulosdecréditosqueimpliquemresponsabilidadeparaasociedade;
(vii)abrir,movimentareencerrarcontasbancárias.

§2ºͲCompeteaoViceͲPresidenteIndustrialͲBiscoitos,MassaseMargarinas:
(i)Definir políticas e promover a gestão corporativa dos processos produtivos de biscoitos, massas e margarinas, zelando pelo seu
aperfeiçoamentocontínuo,deacordocomasdiretrizesestratégicasestabelecidaspeloPresidente;
(ii)Dirigirasatividadesdeprodução,embalagemeestocagemde produtos acabados,bemcomodesenvolverprojetosdeengenhariada
produção,nossegmentosdebiscoitos,massasemargarinas;
(iii)Assegurar excelência no processo de manutenção dos parques industriais de biscoitos, massas e margarinas, mediante adoção de
procedimentospreventivosecorretivos;
(iv)Proporecoordenaraexecuçãodeprojetosdeatualizaçãotecnológica,derenovaçãoedeexpansãodosparquesfabrisdebiscoitos,massas
emargarinas;
(v)Estabelecerpolíticasegeriroprocessodecomprascorporativasdeinsumos produtivos,nossegmentosdebiscoitos,massasemargarinas,
assegurandoqualidadedosprodutosadquiridosecompetitividadenascondiçõesnegociadascomosfornecedores;
(vi)Comandarasatividadesdegerenciamentodossistemasdaqualidade,segurança alimentaremeioambiente,nossegmentosdebiscoitos,
massasemargarinas,deformaaassegurarocumprimentodalegislaçãovigenteeintensificarascertificaçõespororganismosespecializados;
(vii)Impulsionar os níveis de  produção  e  rentabilidade  das  unidades  fabris de biscoitos, massas e margarinas, em consonância com as
estratégiascorporativas;
(viii)PrestaraoPresidente,medianterelatóriosgerenciais,informaçõessistematizadasdasatividadesdesenvolvidaseresultadosgeradosnas
unidadesfabrisdebiscoitos,massasemargarinas,e
(ix)CooperarcomoPresidentenaformulaçãodeestratégiasdedesenvolvimentoe monitoramentodosresultadosdaCompanhia,contribuindo
paraamelhoriacontínuadaperformanceempresarial,emintegraçãocomosdemaisViceͲPresidentes.

§3ºͲCompeteaoViceͲPresidenteIndustrialͲMoinhos:
(i)Definirpolíticasepromoveragestãocorporativadosprocessosprodutivosdederivadosdetrigo,demilhoedeoutroscereais,nasunidades
moageiras da Companhia, zelando pelo seu aperfeiçoamento  contínuo,  de  acordo  com  as diretrizes estratégicas estabelecidas pelo
Presidente;
(ii)Dirigirasatividadesdeprodução,embalagemeestocagemde produtos acabados,bemcomodesenvolverprojetosdeengenhariada
produção,nosegmentodemoinhos;
(iii)Assegurar excelência no processo de manutenção dos parques industriais das unidades moageiras, mediante adoção de procedimentos
preventivosecorretivos;
(iv)Propor e coordenar a execução de projetos de atualização tecnológica, de renovação e de expansão dos parques fabris nas unidades
moageiras;
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(v)Estabelecer políticas e gerir o processo de compras corporativas de insumos produtivos  no  segmento  de  moinhos,  assegurando
qualidadedosprodutos adquiridosecompetitividadenascondiçõesnegociadascomosfornecedores;
(vi)Comandarasatividadesdegerenciamentodossistemasdaqualidade,segurançaalimentaremeioambiente,nosegmentodemoinhos,de
formaaassegurarocumprimentodalegislaçãovigenteeintensificarascertificaçõespororganismosespecializados;
(vii)Impulsionarosníveisdeproduçãoerentabilidadedasunidadesmoageiras,em consonânciacomasestratégiascorporativas;
(viii)PrestaraoPresidente,medianterelatóriosgerenciais,informaçõessistematizadasdasatividadesdesenvolvidaseresultadosgeradosnas
unidadesmoageiras,e
(ix)CooperarcomoPresidentenaformulaçãodeestratégiasdedesenvolvimentoemonitoramentodosresultadosdaCompanhia,contribuindo
paraamelhoriacontínuadaperformanceempresarial,emintegraçãocomosdemaisViceͲPresidentes.

§4ºͲCompeteaoViceͲPresidenteComercial:
(i)DirigiroprocessocorporativodecomercializaçãodosprodutosfabricadospelaCompanhia,implementandoaçõesdedesenvolvimentode
mercado,deacordocomasdiretrizesestratégicasestabelecidaspeloPresidente;
(ii)Planejarasvendasdeprodutos,estabelecendoestratégias,objetivosemetas,bemcomomonitoraraexecuçãodoPlanoComercial;
(iii)AssegurarexcelêncianoprocessodevendasdeprodutosdaCompanhia, mediantegestãodasequipesprópriasedosoperadorese
distribuidores;
(iv)Coordenar as atividades de estudos de mercado e concorrência, de forma a subsidiar a proposição de estratégias mercadológicas
corporativas;
(v)GerirasatividadescorporativasdeMarketing,estabelecendoosPlanosde Marketingemonitorandoasuaimplementação,como
objetivodeincrementarosnegóciosdaCompanhia;
(vi)Comandaroprocessocorporativodelogísticadedistribuiçãodosprodutos,envolvendoagestãodoscentrosdedistribuição,doestoque,
dosoperadoreslogísticosedaestruturadetransporte,deformaaalcançarmáximaeficiência,menorcustoequalidadenadistribuição;
(vii)Promover estudos periódicos de capacidade e de localização da rede logística de distribuição, propondo melhorias monitorando sua
implementação;
(viii)Impulsionarosníveisdeprodutividadeerentabilidadedasunidadescomerciais,emconsonânciacomasestratégiascorporativas;
(ix)Prestar ao Presidente, mediante relatórios gerenciais, informações sistematizadasdasatividadesdesenvolvidaseresultadosgeradosnas
unidadescomerciais,e
(x)Cooperar com o Presidente na formulação de estratégias de desenvolvimento e monitoramento  dos  resultados  da  Companhia,
contribuindoparaamelhoria contínuadaperformanceempresarial,emintegraçãocomosdemaisViceͲPresidentes.

§5ºͲCompeteaoViceͲPresidentedeAdministraçãoeDesenvolvimento:
(i)Dirigir e exercer a coordenação das atividades de administração e desenvolvimento, no âmbito corporativo, de acordo com as diretrizes
estratégicasestabelecidaspeloPresidente;
(ii)Promover o desenvolvimento da tecnologia da informação, a nível corporativo, buscando disponibilizar soluções compatíveis com os
objetivosestratégicosdaCompanhia;
(iii)Assegurarainfraestruturaadequadadetecnologiadainformação,bemcomoadotarpolíticadesegurançadainformaçãoeprestarsuporte
dehardwareesoftware;
(iv)Definirpolíticascorporativaseimplementaraçõesdedesenvolvimentode pessoas,incluindorecrutamentoeseleção,treinamento,
gestão do desempenho, cargos e salários, benefícios, cultura e clima organizacional, de forma a impulsionar o alcance dos resultados
empresariasestabelecidos;
(v)Instituirpolíticascorporativaseaçõesdedesenvolvimentodeprocessos,aplicandonormaseprocedimentosderacionalizaçãoe
melhoriacontínuadosfluxosdetrabalho,comoobjetivodeimpulsionaraperformanceempresarial;
(vi)Coordenarasatividadescorporativasdeadministraçãodepessoal,contemplandoagestãodafolhadepagamentos,encargostrabalhistas,
concessão de benefícios e segurança e medicina do trabalho, em consonância com a legislação e políticas de desenvolvimento de pessoas
vigentes;
(vii)PrestarsuporteadministrativoàsdiversasunidadesdaCompanhia,envolvendo serviçoscorporativosdeportaria,recepção,manutenção
predial,segurançapatrimonial,controledebensmóveis,gestãodearquivosecomprasadministrativas;
(viii)Impulsionar os níveis de produtividade e eficiência das atividades administrativas e de desenvolvimento, em consonância com as
estratégiascorporativas;
(ix)PrestaraoPresidente,medianterelatóriosgerenciais,informaçõessistematizadasdasatividadesadministrativasededesenvolvimento,e
(x)CooperarcomoPresidentenaformulaçãodeestratégiasdedesenvolvimentoe monitoramentodosresultadosdaCompanhia,contribuindo
paraamelhoriacontínuadaperformanceempresarial,emintegraçãocomosdemaisViceͲPresidentes.

§6ºͲCompeteaoViceͲPresidenteFinanceiro:
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(i)Dirigireexerceracoordenaçãodasatividadesfinanceiras,noâmbitocorporativo,deacordocomasdiretrizesestratégicasestabelecidaspelo
Presidente;
(ii)Definireimplementarpolíticacorporativadeconcessãodecrédito,incluindoaavaliaçãodecréditoedegarantiasapresentadas,deformaa
minimizarriscosfinanceirosparaaCompanhia;
(iii)Estabelecer critérios e gerir o processo corporativo de contas a receber, adotando ações que assegurem eficiência nas  atividades  de
faturamento,controlederecebimentosecobrança;
(iv)Coordenar as atividades corporativas de contas a pagar, mediante controle de vencimentos das obrigações, preparação de pagamentos,
controledecontratoseadministraçãodaposiçãofinanceira;
(v)Desenvolver as atividades corporativas de tesouraria, por meio da administração do fluxo de caixa, das movimentações bancárias e do
controledenumeráriosecheques;
(vi)Planejar,organizarecoordenarasatividadesdeauditoriainterna;
(vii)Impulsionarosníveisdeprodutividadeeeficiênciadasatividadesfinanceiras,emconsonânciacomasestratégiascorporativasdoGrupo;
(viii)PrestaraoPresidente,medianterelatóriosgerenciais,informaçõessistematizadasdasatividadesfinanceiras,e
(ix)CooperarcomoPresidentenaformulaçãodeestratégiasdedesenvolvimentoemonitoramentodosresultadosdaCompanhia,contribuindo
paraamelhoriacontínuadaperformanceempresarial,emintegraçãocomosdemaisViceͲPresidentes.

§7ºͲCompeteaoViceͲPresidentedeInvestimentoseControladoria:
(i)Dirigir e exercer a coordenação das atividades de investimentos e controladoria, no âmbito corporativo, de acordo com as diretrizes
estratégicasestabelecidaspeloPresidente;
(ii)Definireimplementarapolíticacorporativadeinvestimentos,captarfontesalternativasderecursosedesenvolverestudosdeviabilidade
econômicoͲfinanceiradeempreendimentos;
(iii)Desenvolverasatividadesderelaçõescominvestidores,noâmbitocorporativo,contemplandoapreparaçãodedocumentosinstitucionais,
realizaçãodeapresentaçõeseencaminhamentodenegociações,emconsonânciacomosdispositivoslegaiseestratégiasdaCompanhia;
(iv)Coordenar as atividades  corporativas  de  controladoria  gerencial  e  societária, incluindo a elaboração de demonstrativos gerenciais e
demonstraçõescontábeis, suporteaauditoriasexternas,gestãodadocumentaçãosocietária,controledecustosegestãoorçamentária;
(v)Dirigir as atividades corporativas de controladoria fiscal, mediante planejamento tributário,   assessoramento   fiscal,   gestão   das
obrigaçõestributáriasedo contenciosofiscal,bemcomosuporteàsauditoriasfiscais;
(vi)Coordenarasatividadesjurídicasconsultivaecontenciosa;
(vii)Impulsionar os níveis de produtividade e eficiência das atividades de investimentos e controladoria, em consonância com as estratégias
corporativasdoGrupo;
(viii)PrestaraoPresidente,medianterelatóriosgerenciais,informaçõessistematizadasdasatividadesdeinvestimentosecontroladoria,e
(ix)CooperarcomoPresidentenaformulaçãodeestratégiasdedesenvolvimentoemonitoramentodosresultadosdaCompanhia,contribuindo
paraamelhoriacontínuadaperformanceempresarial,emintegraçãocomosdemaisViceͲPresidentes.

ARTIGO 18 Ͳ A Diretoria reunirͲseͲá, sempre que necessário, mediante convocação do Presidente ou de pelo menos 4 (quatro) dos Diretores,
competindoaocolegiadoasseguintesatribuições,alémdeoutrasqueoConselhodeAdministraçãolhedesignar:
(i)estabelecerasdiretrizesbásicasdaaçãoexecutivadosDiretores,ezelarpeloestritocumprimentodasmesmas;
(ii)definiresistematizarosprocessoseoperações,aprovarsuaspolíticas,estratégiasediretrizes,avaliandoorespectivodesempenhoporseus
titulares,ograudeexcelênciaalcançadoeastécnicasdegestãoempregadas;
(iii)estabelecer as políticas e práticas de remuneração de recursos humanos, observada a competência do Conselho de Administração para
criarprogramasouplanosdeparticipaçãonoslucrosouresultadoseparaestipularasmetasdestesplanos,bemcomoasdeterminaçõesgerais
ouespecíficasdaqueleConselho;
(iv)darcumprimentoaoplanoestratégicoeorçamentosaprovadospeloConselhodeAdministração,submetendoͲlheosresultadosobtidos;
(v)autorizar, nos casos em que o Conselho de Administração lhe atribuir competência para tanto, a captação de recursos, contratação de
empréstimosefinanciamentos,noPaísounoexterior,inclusivemedianteaemissãodetítulosevaloresmobiliários;
(vi)autorizar, nos casos em que o Conselho de Administração lhe atribuir competência para tanto, a aquisição de bens ou direitos pela
Companhia;
(vii)autorizar,noscasosemqueoConselhodeAdministraçãolheatribuircompetênciaparatanto,apráticadeatosqueimpliquememalienar,
mesmofiduciariamente,ouonerarbenssociaisdoativopermanente,inclusivehipotecar,empenhar,caucionar,daremanticrese,daravalou
fiança,confessar,renunciaradireito,transigirouacordar;
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(viii)autorizar,noscasos em queo ConselhodeAdministraçãolheatribuircompetênciaparatanto,arealizaçãodedoações ouapráticade
qualqueratogracioso,inclusiveosrelacionadoscombenefíciosoudeduçõesfiscais;
(ix)decidiracercadeimpassese/oudúvidasrelativasàscompetênciasdecadaumdosDiretoreseàsrelaçõesentresosmesmoseentresuas
respectivasáreasdeatuação;e
(x)autorizaraaberturadesucursais,filiais,agênciaseescritórios.

§1ºͲAsreuniõesdaDiretoriaserãoconvocadaspeloPresidente,esomenteserãoinstaladassepresentesoPresidenteemaisumDiretorou,na
ausência do Presidente, pelo menos 4 (quatro) Diretores. As reuniões da Diretoria serão presididas pelo Presidente e as deliberações serão
tomadaspormaioriadevotos,prevalecendo,nocasodeempate,ovotodoPresidenteoudoseusubstituto;naausênciadoPresidenteedoseu
substituto,emcasodeempate,adeliberaçãoserásubmetidaaoConselhodeAdministração.
§2ºͲConsideraͲsepresenteoDiretorqueenviarvotoescritosobreasmatériasobjetodaordemdodia.
§3ºͲDasreuniõesdaDiretoriaserãolavradasatasnolivropróprio.

ARTIGO19ͲA representaçãodaCompanhia,emjuízoouforadele,ativaepassivamente,emquaisqueratosounegóciosjurídicos,ouperante
quaisquerrepartiçõespúblicasouautoridadesfederais,estaduaisoumunicipais,nosatosdeaquisição,alienaçãoouoneraçãodebensedireitos
dasociedade,bemcomonosatoseoperaçõesdegestãoordináriadosnegóciossociais,taiscomoaassinaturadeescriturasdequalquernatureza,
letrasdecâmbio,cheques,ordensdepagamento,contratose,emgeral,quaisqueroutrosdocumentosouatosqueimportemresponsabilidadeou
obrigação para a Companhia ou que a exonerem de obrigações para com terceiros, e ainda, o aceite, o endosso e a avalização de documentos
cambiais,duplicatasououtrostítulosdecrédito,serãoobrigatoriamentepraticadospeloPresidenteemconjuntocomumViceͲPresidenteou,na
ausênciadoPresidente,aassinaturaconjuntadedoisViceͲPresidentes,devendoserobservadas,ainda,asseguintesregrasderepresentação:
(i)nocasodasmovimentaçõesfinanceirascorrentes:oPresidentedeveráassinarcomoViceͲPresidenteFinanceiro;
(ii)nacelebraçãodecontratosfinanceirosedeinvestimentos:oPresidenteassinarácomoViceͲPresidentedeControladoria;
(iii)nacelebraçãodeoutroscontratos,nãofinanceiros:oPresidenteassinaráemconjuntocomoViceͲPresidentedaárearelacionadacomo
contratoespecífico.
(iv)nashipóteses dosincisos(i),(ii) e(iii)anterior,na ausênciadoPresidente,o ViceͲPresidentedaárearelacionadaaoatoaserpraticado
poderáassinaremconjuntocomqualqueroutroViceͲPresidenteoucomumprocuradordoPresidenteaquemtenhasidooutorgadopoderes
paratanto;
(v)aCompanhiapoderá,ainda,serrepresentadaporprocuradorconstituídonaformaprevistanoparágrafo2ºabaixo.

§1ºͲOsatosparacujapráticaexijaautorizaçãopréviadoConselhooudaDiretoriaColegiadasópoderãoserpraticadosumavezpreenchidatal
condição.
§2ºͲAsprocuraçõesemnomedaCompanhiaserãooutorgadasmediantepréviaautorizaçãodaDiretoriaColegiadaou,então,peloPresidenteem
conjuntocomoViceͲPresidentedaárearelacionadacomoatoaserpraticadopeloprocurador,eespecificarãoospoderesconferidos.Excetonos
casosderepresentaçãojudicialousimilar,emquesejadaessênciadomandatooseuexercícioatéoencerramentodaquestãooudoprocesso,
todasasdemaisprocuraçõesserãoporprazocerto,nãosuperiora1(um)ano,eterãopodereslimitados;quandoomandatotiverporobjetoa
práticadeatosquedependamdepréviaautorizaçãodoConselhodaAdministraçãooudaDiretoriacolegiada,asuaoutorgaficaráexpressamente
condicionadaàobtençãodessaautorização.
§3ºͲSãoexpressamentevedados,sendonuloseinoperantescomrelaçãoàCompanhia,osatosdequalquerdosDiretoresouprocuradoresquea
envolverememobrigaçõesrelativasanegóciose/ouoperaçõesestranhosaoobjetosocial,taiscomofianças,avaiseendossosouquaisqueroutras
garantiasemfavordeterceiros.
§4ºͲSemprejuízododispostono§3ºacima,cadaDiretor(i)responde,peranteacompanhiaesolidariamentecomestaperanteterceiros,por
culpanodesempenhodeseucargoefunções;e(ii)teráderestituiràcompanhia,comtodososlucrosresultantes,oscréditosoubenssociaisque
aplicar,semautorizaçãoexpressadaAssembleiaGeral,emproveitoprópriooudeterceiros,e,sehouverprejuízo,tambémporeleresponderá.

CAPÍTULOV
CONSELHOFISCAL


M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
Companhia Aberta – Capital Autorizado – CNPJ nº 07.206.816/0001-15 – NIRE 2330000812-0

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2018
(Lavrada sob a forma de sumário, conforme facultado pelo parágrafo primeiro do artigo 130 da Lei n 6.404/76)

ARTIGO20ͲOConselhoFiscaldaCompanhia,quenãoterácaráterpermanente,somenteseráinstaladonaformadalei,eserácompostode3
(três) a 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não eleitos pela Assembleia Geral em que for requerido o seu
funcionamento.
§1ºͲApossedosmembrosdoConselhoFiscalestácondicionadaàpréviasubscriçãodoTermodeAnuênciadosMembrosdoConselhoFiscal,
aludidonoRegulamentodoNovoMercado,bemcomoaoatendimentodosrequisitoslegaisaplicáveis.
§2ºͲOsmembrosdoConselhoFiscal,quandoemexercício,terãodireitoàremuneraçãofixadapelaAssembleiaGeralqueoseleger.
§3ºͲAsdeliberaçõesdoConselhoFiscalserãotomadaspormaioriadevotoselançadasnolivropróprio.
§4ºͲOsmembrosdoConselhoFiscalterãoosdevereseresponsabilidadesestabelecidospelalegislaçãosocietáriaemvigorenoRegulamentodo
NovoMercado.

CAPÍTULOVI
EXERCÍCIOSOCIALELUCROS

ARTIGO21ͲOexercíciosocialteráaduraçãode12(doze)meses,coincidindocomoanocivil,terminandonodia31dedezembrodecadaano.Ao
fim de cada exercício a Diretoria fará elaborar as demonstrações financeiras previstas em lei, observadas as normas então vigentes, as quais
compreenderãoapropostadedestinaçãodolucrodoexercício.
Parágrafo Único Ͳ Na elaboração das demonstrações financeiras serão adotadas práticas e princípios contábeis baseados em normas técnicas
origináriasdeorganismosprofissionaisautorizadosemlei.

ARTIGO22ͲOlucrolíquidodoexercícioéoresultadodoexercíciodepoisdededuzidososprejuízosacumulados,aprovisãoparaoImpostode
Rendaeapósasparticipaçõeseventualmenteatribuídasnaformadoartigo190daLeinº6.404/76.
§1ºͲDolucrolíquidodoexercício5%(cincoporcento)serãoaplicadosnaconstituiçãodareservalegal,aqualnãoexcederáde20%(vintepor
cento)docapitalsocial.
§2ºͲAAssembleiaGeralpoderá,porpropostadosórgãosdeadministração,destinarparaareservadeincentivosfiscaisaparceladolucrolíquido
decorrentededoaçõesousubvençõesgovernamentaisparainvestimentos,quepoderáserexcluídadabasedecálculododividendoobrigatório.
§ 3º Ͳ O saldo do lucro líquido será ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/76, e 25% (vinte e cinco por cento) do saldo ajustado
descontadodosvaloresdestinadosàReservadeIncentivosFiscaisserãoatribuídosaopagamentododividendoobrigatório.
§ 4º Ͳ Após a constituição das reservas mencionadas nos parágrafos 1º e 2º deste artigo e observada a distribuição mínima obrigatória de
dividendos, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar parcela do lucro para a reserva estatutária
denominada “Reserva para Plano de Investimento”, cuja finalidade é o fortalecimento do capital de giro da sociedade e o reinvestimento de
recursosgeradosinternamente,objetivandoaexpansãodosnegóciossociais.Areservadequetrataesteparágrafoobservaráolimitemáximode
95% do capital social e poderá, por deliberação do Conselho de Administração, ser capitalizada, utilizada na absorção de prejuízos ou na
distribuiçãodedividendosaosacionistas.
§5ºͲOsaldodasreservasdelucros,excetoaspara contingências,de incentivosfiscaisedelucrosarealizar,nãopoderá ultrapassaro capital
social.Atingindoesselimite,aAssembleiaGeraldeliberará sobreaplicaçãodoexcessonaintegralizaçãoounoaumentodocapitalsocialouna
distribuiçãodedividendos.

ARTIGO 23 – A Companhia pagará o dividendo das ações à pessoa que, na data da Assembleia Geral que aprovar a distribuição do dividendo,
estiverinscritacomoproprietáriaouusufrutuáriadaação.
§ 1º Ͳ Os dividendos das ações em custódia bancária ou em depósito nos termos dos artigos 41 e 43 da Lei nº 6.404/76 serão pagos pela
Companhiaàinstituiçãofinanceiradepositária,queseráresponsávelpelasuaentregaaostitularesdasaçõesdepositadas.
§2ºͲOsdividendosnãoreclamadosnoprazode3(três)anos,contadosdadeliberaçãodoatoqueautorizousuadistribuição,prescreverãoem
favordaCompanhia.

ARTIGO24ͲACompanhiapoderálevantarbalançosanuais,semestrais,trimestraisoumensais,edeclarar,pordeliberaçãodaAssembleiaGeral,
dividendosàcontadelucrosapuradosnessesbalançose/oudejurossobreocapitalpróprio,tudosempreporcontadototalaserdistribuídoao
términodorespectivoexercíciosocial,observadasaslimitaçõesprevistasemlei.
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§ 1º Ͳ O Conselho de Administração da Companhia poderá declarar e determinar o pagamento de dividendos intermediários, à conta de lucros
apuradosembalançosintermediáriosoudereservasdelucrosexistentesnoúltimobalançoanual,adreferendumdaAssembleiaGeralOrdinária
queapreciarasdemonstraçõesfinanceirasrelativasaoexercíciosocialemquetaisdividendosforamcreditados.
§2ºͲOConselhodeAdministraçãodaCompanhiapoderádeterminarmontanteasercreditadooupagoaosacionistas,atítulodejurossobreo
capital próprio, de acordo com o art. 9º, da Lei nº 9.249/95, alterado pela Lei n.º 9.430/96, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária que
apreciarasdemonstraçõesfinanceirasrelativasaoexercíciosocialemquetaisjurosforamcreditados.
§3ºͲOsdividendosintercalaresouintermediárioseosjurossobreocapitalprópriodeverãosersempreimputadosaodividendoobrigatório.

CAPÍTULOVII
DAALIENAÇÃODOPODERDECONTROLE

ARTIGO 25 – A alienação direta ou indireta de controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações
sucessivas,deverásercontratadasobacondiçãodequeoadquirentedocontroleseobriguearealizarofertapúblicadeaquisiçãodeaçõestendo
porobjetoasaçõesdeemissãodaCompanhiadetitularidadedosdemaisacionistas,observandoascondiçõeseosprazosprevistosnalegislaçãoe
naregulamentaçãoemvigorenoRegulamentodoNovoMercado,deformaalhesassegurartratamentoigualitárioàqueledadoaoalienante.



CAPÍTULOVIII
SAÍDADONOVOMERCADO

ARTIGO26ͲAsaídadaCompanhiadoNovoMercadopodeocorreremdecorrência:(i)dadecisãodoacionistacontroladoroudaCompanhia;(ii)
dodescumprimentodeobrigaçõesdoRegulamentodoNovoMercado;e,(iii)docancelamentoderegistrodecompanhiaabertadaCompanhiaou
daconversãodecategoriadoregistronaCVM,hipótesenaqualdeveserobservadoodispostonalegislaçãoenaregulamentaçãoemvigor.

SeçãoI–SaídaVoluntária

ARTIGO 27 Ͳ A saída voluntária da Companhia do Novo Mercado deverá ser submetida à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), que somente a
deferiráseprecedidadeOPAqueobserveosprocedimentosprevistosnaregulamentaçãoeditadapelaCVMsobreofertaspúblicasdeaquisiçãode
açõesparacancelamentoderegistrodecompanhiaaberta.

ARTIGO28–AOPAreferidanoartigoantecedentedeveobservarosseguintesrequisitos:
(i)opreçoofertadodeveserjusto,sendopossível,portanto,opedidodenovaavaliaçãoda Companhia,naformaestabelecidanalegislação
societária;e,
(ii)acionistastitularesdemaisde1/3(umterço)dasaçõesemcirculaçãodeverãoaceitaraOPAouconcordarexpressamentecomasaídado
segmentosemefetuaravendadasações.

§1ºͲParaosfinsdesteartigo,consideramͲseaçõesemcirculaçãoapenasasaçõescujostitularesconcordemexpressamentecomasaídadoNovo
MercadoousehabilitemparaoleilãodeOPA,naformadaregulamentaçãoeditadapelaCVMaplicávelàsofertaspúblicasdeaquisiçãodeações
decompanhiaabertaparacancelamentoderegistro.
§ 2º Atingido o quórum previsto no inciso “ii” do caput: (i) os aceitantes da OPA não podem ser submetidos a rateio na alienação de sua
participação,observadososprocedimentosdedispensadoslimitesprevistosnaregulamentaçãoeditadapelaCVMaplicávelaofertaspúblicasde
aquisiçãodeações;e,(ii)oofertanteficaráobrigadoaadquirirasaçõesemcirculaçãoremanescentes,peloprazode1(um)mês,contadodadata
darealizaçãodoleilão,pelopreçofinaldoleilãodeOPA,atualizadoatéadatadoefetivopagamento,nostermosdoeditaledalegislaçãoeda
regulamentaçãoemvigor,quedeveocorrerem,nomáximo,15(quinze)diascontadosdadatadoexercíciodafaculdadepeloacionista.

ARTIGO29ͲAsaídavoluntáriadaCompanhiadoNovoMercadopodeocorrerindependentementedarealizaçãodaOPAmencionadanoartigo27,
nahipótesededispensaaprovadaemassembleiageral.
§ 1º Ͳ A assembleia geral referida no caput deverá ser instalada em primeira convocação com a presença de acionistas que representem, no
mínimo,2/3(doisterços)dototaldasaçõesemcirculação.
§ 2º Ͳ Caso o quórum do §1º não seja atingido, a assembleia geral poderá ser instalada em segunda convocação, com a presença de qualquer
númerodeacionistastitularesdeaçõesemcirculação.
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§3ºͲAdeliberaçãosobreadispensaderealizaçãodaOPAdeveocorrerpelamaioriadosvotosdosacionistastitularesdeaçõesemcirculação
presentesnaassembleiageral.

SeçãoII–SaídaCompulsória

ARTIGO 30 Ͳ A aplicação de sanção à Companhia de saída compulsória do Novo Mercado depende da realização de OPA com as mesmas
característicasdaOPAemdecorrênciadesaídavoluntáriadoNovoMercado.
Parágrafoúnico.NahipótesedenãoatingimentodopercentualparasaídadoNovoMercado,apósarealizaçãodaOPA,asaçõesdeemissãoda
Companhiaaindaserãonegociadaspeloprazode6(seis)mesesnoreferidosegmento,contadosdarealizaçãodoleilãodaOPA,semprejuízoda
aplicaçãodesançãopecuniáriaprevistanoRegulamentodoNovoMercado.”

CAPÍTULOIX
REORGANIZAÇÃOSOCIETÁRIA

ARTIGO 31 Ͳ Na hipótese de reorganização societária que envolva a transferência da base acionária da Companhia, as sociedades resultantes
devempleitearoingressonoNovoMercadoematé120(centoevinte)diasdadatadaassembleiageralquedeliberouareferidareorganização.
Parágrafo único. Caso a reorganização envolva sociedades resultantes que não pretendam pleitear o ingresso no Novo Mercado, a maioria dos
titularesdasaçõesemcirculaçãodaCompanhiapresentesnaassembleiageralreferidanocaputdevedaranuênciaaessaestrutura.

CAPÍTULOX
JUÍZOARBITRAL

ARTIGO32–ACompanhia,seusacionistas,administradores,membrosdoconselhofiscal,efetivosesuplentes,sehouver,obrigamͲsearesolver,
pormeiodearbitragem,peranteaCâmaradeArbitragemdoMercado,naformadeseuregulamento,qualquercontrovérsiaquepossasurgirentre
eles, relacionada com ou oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores e membros do conselho fiscal, e em especial,
decorrentesdasdisposiçõescontidasnaLeinº6.385/76,naLeinº6.404/76,noestatutosocialdaCompanhia,nasnormaseditadaspeloCMNͲ
ConselhoMonetárioNacional,peloBCBͲBancoCentraldoBrasilepelaCVMͲComissãodeValoresMobiliários,bemcomonasdemaisnormas
aplicáveis ao funcionamento do mercado de valores mobiliários em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, dos
demaisregulamentosdaB3edocontratodeparticipaçãonoNovoMercado.

CAPÍTULOXI
DISPOSIÇÕESGERAISETRANSITÓRIAS

ARTIGO33–ComoingressodaCompanhianoNovoMercadodaB3,sujeitamͲseaCompanhia,seusacionistas,incluindoacionistascontroladores,
administradoresemembrosdoConselhoFiscal,quandoinstalado,àsdisposiçõesdoRegulamentodoNovoMercado.
§1ºͲAsdisposiçõesdoRegulamentodoNovoMercadoprevalecerãosobreasdisposiçõesestatutárias,nashipótesesdeprejuízoaosdireitosdos
destinatáriosdasofertaspúblicasprevistasnesteEstatuto.
§2ºͲTodoequalquertermo,palavraouexpressãocontidanesteEstatutoequetenhasuadefiniçãoexpressanoRegulamentodoNovoMercado,
seráentendida,interpretadaeaplicadaconformeaqueladefinição.

ARTIGO34–Adisposiçãocontidanoparágrafo4ºdoArtigo10desteEstatutosomenteseráeficazapartirdadata09demaiode2014.

CAPÍTULOXII
LIQUIDAÇÃO

ARTIGO35ͲACompanhiaentraráemliquidaçãonoscasosprevistosemlei,oupordeliberaçãodaAssembleiaGeral,queestabeleceráaformada
liquidação,elegeráoliquidantee,seforocaso,instalaráoConselhoFiscal,paraoperíododaliquidação,elegendoseusmembrosefixandoͲlhesas
respectivasremunerações.

Eusébio/CE,12deabrilde2018.
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