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Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2015
Data, Hora e Local: Realizada no dia 29 de abril de 2015, às 10 horas, na sede
1.
social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Dr.
Cardoso de Melo, 1.184, 13º andar, sala 132, Vila Olímpia, CEP 04548-004.
2.
Publicações e Divulgações: Relatório da administração, demonstrações
financeiras e parecer dos auditores independentes publicados nas edições do dia 11 de
março de 2015, no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, às fls. 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e no
jornal “Valor Econômico – São Paulo”, às fls. E9, E10, E11, E12, E13 e E14, e colocados
à disposição dos acionistas na sede da Companhia e divulgados nas páginas eletrônicas da
CVM, da BM&FBOVESPA e da Companhia com mais de 1 (um) mês de antecedência da
presente data, nos termos da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e da
regulamentação da CVM aplicável.
3.
Convocação: Edital de convocação publicado no “Diário Oficial do Estado de São
Paulo”, nas edições dos dias 14, 15 e 16 de abril de 2015, nas páginas 65, 40 e 47,
respectivamente; e no jornal “Valor Econômico – São Paulo”, nas edições dos dias 14, 15 e
16 de abril de 2015, nas páginas E5, E11 e E14, respectivamente, nos termos do artigo 124
da Lei das S.A.
4.
Presença: Presentes os acionistas representando mais de 73% (setenta e três por
cento) do capital social total e com direito a voto da Companhia, conforme assinaturas
constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presentes também o representante da
administração, Sr. Carlos Alberto Correa, o representante do Conselho Fiscal, Sr. Clovis
Ailton Madeira, e o representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores
Independentes, Sr. Ribas Simões.
5.
Mesa: Os trabalhos foram presididos pela Sra. Simone Gordon e secretariados
pelo Sr. Carlos Alberto Correa.

6.
Ordem do Dia: Reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar, discutir e
votar a respeito da seguinte ordem do dia: (A) Em Assembleia Geral Ordinária: (i) as
contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da
Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes e do parecer do
Conselho Fiscal relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014; (ii) a
destinação do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2014, bem como a
proposta de orçamento de capital; (iii) a fixação da remuneração global anual dos
administradores da Companhia para o exercício de 2015; e (iv) a alteração do jornal de
grande circulação em que a Companhia divulga suas publicações legais; e (B) Em
Assembleia Geral Extraordinária: (v) a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social
para atualizar o valor do capital social da Companhia tendo em vista o aumento aprovado
por deliberação do Conselho de Administração; (vi) o aumento do limite do capital
autorizado da Companhia, com a consequente alteração do caput do Artigo 7º do Estatuto
Social; e (vii) a alteração das atribuições do Conselho de Administração da Companhia para
incluir poderes para aprovar a negociação, pela Companhia, de ações de sua própria
emissão, com a consequente alteração do Artigo 17 do Estatuto Social
7.
Deliberações: Instalada a Assembleia e após o exame e a discussão das matérias
constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram o quanto segue:
7.1.
Aprovar, por unanimidade de votos, a lavratura da ata na forma de sumário e sua
publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme autorizam os
parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da Lei das S.A..
(A)

EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

7.2.
Aprovar, por unanimidade de votos, desconsideradas as abstenções, as contas dos
administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da
Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes e do parecer do
Conselho Fiscal, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014.
7.3.
Aprovar, por maioria de votos, a proposta da administração para o orçamento de
capital para o exercício social de 2015, nos termos do artigo 196 da Lei das S.A..
7.4.
Aprovar, por maioria de votos, a proposta da Administração para destinação do
lucro líquido da Companhia apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2014,

no valor total de R$ 156.970.793,74 (cento e cinquenta e seis milhões, novecentos e setenta
mil, setecentos e noventa e três reais e setenta e quatro centavos), conforme segue:
(i) o montante de R$ 7.848.539,69 (sete milhões, oitocentos e quarenta e oito mil,
quinhentos e trinta e nove reais e sessenta e nove centavos), correspondente a 5%
(cinco por cento) do lucro líquido, será destinado à formação da reserva legal;
(ii) o montante de R$ 32.172.843,11 (trinta e dois milhões, cento e setenta e dois mil,
oitocentos e quarenta e três reais e onze centavos), correspondente a 22% (vinte e dois
por cento) do lucro líquido ajustado, equivalente a R$ 0,4210000000 por ação de
emissão da Companhia, será distribuído aos acionistas a título de dividendos,
proporcionalmente às suas respectivas participações no capital social da Companhia;
(iii) o montante de R$ 5.107.720,41 (cinco milhões, cento e sete mil, setecentos e vinte
reais e quarenta e um centavos), correspondentes a 3% (três por cento) do lucro líquido
ajustado, será destinado à constituição da reserva de lucros a realizar, nos termos do
artigo 197 da Lei das S.A.; e
(iv) o montante de R$ 111.841.690,54 (cento e onze milhões, oitocentos e quarenta e
um mil, seiscentos e noventa reais e cinquenta e quatro centavos) será retido conforme
orçamento de capital aprovado nos termos do item 7.3.
7.4.1.
Aprovar, por maioria de votos, a proposta da administração para
distribuição de dividendos realizados, com base no balanço de 31 de dezembro de 2014,
no montante total R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais), equivalente a
R$ 0,0340000000 por ação de emissão da Companhia, a título de dividendos aos
acionistas, nos termos do artigo 202, III da Lei das S.A., proporcionalmente às suas
respectivas participações no capital social da Companhia.
7.5.
Consignar que, nos termos dos itens 7.4(ii) e 7.4.1 acima, será distribuídos aos
acionistas, a título de dividendos, montante total de R$ 34.772.843,11 (trinta e quatro
milhões, setecentos e setenta e dois mil, oitocentos e quarenta e três reais e onze centavos),
equivalente a R$ 0,4550000000 por ação de emissão da Companhia, devendo o pagamento
ser realizado até o dia 20 de maio de 2015, sem a aplicação de atualização monetária ou
incidência de juros entre a data de hoje e a data do efetivo pagamento.
7.5.1.

Farão jus aos dividendos ora declarados aqueles que forem acionistas da

Companhia nesta data e serão observados os procedimentos da instituição financeira
escrituradora das ações de emissão da Companhia para pagamento dos dividendos,
conforme informado pela Companhia por meio de Aviso aos Acionistas a ser
divulgado oportunamente pela Companhia. Dessa forma, a partir de 30 de abril de
2015 (inclusive), as ações da Companhia serão negociadas “ex-dividendos”.
7.6.
Aprovar, por maioria de votos, desconsideradas as abstenções, a fixação da
remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de
2015 no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), conforme proposta da
administração, a qual foi divulgada pela Companhia em atendimento à Instrução CVM n°
481/2009.
7.7.
Aprovar, por unanimidade de votos, a alteração do jornal de grande circulação em
que a Companhia divulga suas publicações legais, do jornal “Valor Econômico – São
Paulo” para o jornal “Folha de São Paulo”.
7.8.
Tendo em vista a solicitação por acionistas representando mais de 2% (dois por
cento) do capital social total e votante da Companhia, aprovar a instalação do Conselho
Fiscal da Companhia com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que examinar as
contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2015.
7.9.
Aprovar, por unanimidade de votos, a fixação do número de 3 (três) membros
efetivos e 3 (três) suplentes para compor o Conselho Fiscal da Companhia.
7.10. Eleger as seguintes pessoas como membros do Conselho Fiscal da Companhia,
com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que examinar as contas do exercício social
a encerrar-se em 31 de dezembro de 2015:
(i)
João Verner Juenemann, brasileiro, casado, administrador de empresas e
contador, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do
Sul, com escritório à R. André Puente, 238, Porto Alegre, RS, inscrito no CRC-RS sob o
nº 9982/0-5, e no CPF/MF sob o nº 000.952.490-87, eleito em votação em separado,
sem a participação do acionista controlador, pela unanimidade dos acionistas
minoritários titulares de ações de emissão da Companhia, desconsideradas as abstenções,
nos termos do artigo 161, § 4º, “a”, da Lei das S.A., para ocupar o cargo de membro
efetivo do Conselho Fiscal;

(ii) Clóvis Ailton Madeira, brasileiro, casado, auditor, residente e domiciliado na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à R. Vergueiro, 2.016, 9º andar, portador da
Carteira de Identidade RG nº 4.313.404 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o
nº 253.599.328-72, eleito por unanimidade de votos, desconsideradas as abstenções, para
ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal;
(iii) Marcos Guazelli, brasileiro, divorciado, contador, residente e domiciliado na
Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à R. Marechal Deodoro, 497, 2º andar, portador
da Carteira de Identidade RG nº 1044289427 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o
nº 577.456.920-91, eleito por unanimidade de votos, desconsideradas as abstenções, para
ocupar o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal;
(iv) Mônica Hojaij Carvalho Molina, brasileira, casada, administradora de empresas,
residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Edson,
640, apto 191, B1, portadora da Carteira de Identidade RG nº 18.714.329-8 SSP/SP,
inscrita no CPF/MF sob o nº 137.295.488-08, eleita em votação em separado, sem a
participação do acionista controlador, pela unanimidade dos acionistas minoritários
titulares de ações de emissão da Companhia, desconsideradas as abstenções, nos termos
do artigo 161, § 4º, “a”, da Lei das S.A., para ocupar o cargo de membro suplente do
Conselho Fiscal do Sr. João Verner Juenemann;
(v) Gilberto Carlos Rigamonti, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à R. Morgado de Mateus, 76, apto. 83,
Vila Mariana, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.924.520-7 SSP/SP, inscrito no
CPF/MF sob o nº 525.192.608-15, eleito por unanimidade de votos, desconsideradas as
abstenções, para ocupar o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal do Sr. Clóvis
Ailton Madeira; e
(vi) Jalton Dorneles de Souza, brasileiro, casado, administrador de empresas e
contador, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à R. Pe.
Giacomo Cusmano, 213, apto. 503, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.418.1754 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 840.931.379-00, eleito por unanimidade de
votos, desconsideradas as abstenções, para ocupar o cargo de membro suplente do
Conselho Fiscal do Sr. Marcos Guazelli.
7.10.1. Com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos
termos da legislação aplicável, foi informado aos acionistas que os conselheiros

fiscais preenchem os requisitos previstos no artigo 162 da Lei das S.A. e estão em
condições de firmar, sem qualquer ressalva, a declaração mencionada no artigo 147 e
no artigo 162, §2º da Lei das S.A..
7.10.2. Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos tomarão posse em seus
respectivos cargos no prazo de 30 (trinta) dias contados da presente data, mediante
assinatura (i) do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio da
Companhia; e (ii) do respectivo Termo de Anuência dos membros do Conselho
Fiscal, na forma do modelo constante do Anexo C ao Regulamento do Novo
Mercado da BM&FBOVESPA.
7.11. Aprovar, por unanimidade de votos, desconsideradas as abstenções, a fixação
remuneração dos membros do conselho fiscal equivalente a 10% (dez por cento)
remuneração fixa que, em média, for atribuída aos diretores da Companhia, excluídos
benefícios, verbas de representação e participação nos lucros atribuídos aos diretores,
acordo com o disposto no §3º do artigo 162 da Lei das S.A.
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7.11.1. Os membros suplentes dos membros do Conselho Fiscal somente serão
remunerados quando atuarem em substituição aos membros efetivos.
(B)

EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

7.12. Aprovar, por unanimidade de votos, a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto
Social da Companhia, em decorrência do aumento do capital social aprovado, dentro do
limite do capital, em na Reunião do Conselho de Administração realizada em 4 de junho de
2014, o qual passa a vigorar com a seguinte nova redação:
“Artigo 5º - O Capital Social da Companhia é de R$ 1.397.865.823,00 (um bilhão,
trezentos e noventa e sete milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e vinte e três
reais), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 76.423.831 (setenta e seis milhões,
quatrocentas e vinte e três mil, oitocentas e trinta e uma) ações ordinárias, todas nominativas,
escriturais e sem valor nominal.”
7.13. Aprovar, por maioria de votos, desconsideradas as abstenções, o aumento do limite
do capital autorizado da Companhia para o limite de até R$ 2.000.0000.000,00 (dois bilhões
de reais), com a consequente alteração do caput do Artigo 7º do Estatuto Social da
Companhia, que passa vigorar com a seguinte nova redação:

“Artigo 7º - A Companhia está autorizada a aumentar seu capital social,
independentemente de reforma estatutária, até o limite de R$ 2.000.000.000,00 (dois
bilhões de reais), mediante deliberação do Conselho de Administração, que fixará, em cada
caso, a quantidade de ações a serem emitidas, o preço de emissão e as condições de subscrição e
integralização.”
7.14. Aprovar, por maioria de votos, desconsideradas as abstenções, a alteração das
atribuições do Conselho de Administração da Companhia, para incluir os poderes para
aprovar a negociação, pela Companhia, de ações de sua própria emissão, bem como a
consequente alteração do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar
com a seguinte nova redação:
“Artigo 17 – As seguintes matérias competem ao Conselho de Administração, além de
outras atribuições previstas em lei e neste Estatuto Social:
(a) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;
(b) estabelecer o modo pelo qual a Companhia exercerá o direito de voto nas Assembleias
Gerais das sociedades de que participa;
(c) eleger e destitui os diretores da Companhia, fixando-lhes as atribuições, os respectivos
limite de competência e de decisão;
(d) fiscalizar a gestão dos diretores, examinando a qualquer tempo os livros e documentos da
Companhia, podendo solicitar informações sobre as práticas de interesse da sociedade,
inclusive contratos, celebrados ou em via de celebração;
(e) convocar a Assembleia Geral, ordinariamente na forma da lei, ou, extraordinariamente,
quando julgar conveniente;
(f) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da diretoria;
(g) autorizar “ad referendum” da Assembleia Geral, o pagamento de dividendos ou juros
sobre capital próprio, com base em balanço anual ou intermediário;
(h) resolver os casos omissos do presente Estatuto desde que não invada a competência da

Assembleia Geral;
(i) avocar, para seu exame e deliberação vinculatória, qualquer matéria de interesse social que
não esteja compreendida entre as competências privativas legais de outro órgão societário;
(j) a aprovação do Plano Anual de Negócios proposto, incluindo a aprovação dos orçamentos
e de desembolso de capital anuais de cada imóvel e do orçamento do desembolso de capital. A
aprovação de quaisquer emendas ou modificações a qualquer orçamento anual previamente
aprovado em cada imóvel e do orçamento do desembolso de capital que resultem em um
aumento dos custos operacionais em valor superior a 10% (dez por cento) e uma variação
negativa de 5% (cinco por cento) ou mais no lucro operacional líquido (“Net Operating
Income”);
(k) qualquer decisão, pela Companhia ou qualquer de suas controladas, subsidiárias ou
coligadas, conforme o caso, de realizar investimento, inclusive aquisição de quaisquer ativos
ou a realização de qualquer outro investimento, incluindo, sem limitação, qualquer novo
empreendimento imobiliário ou renovação de qualquer propriedade já existente (“Novo
Investimento”) não contemplados expressamente no Plano Anual de Negócios;
(l) qualquer decisão, pela Companhia ou por qualquer de suas controladas, subsidiárias ou
coligadas, em obter, assumir, renovar ou de outra forma contrair novo financiamento ou
dívida (incluindo qualquer financiamento feito por meio de arrendamento) ou a concessão de
qualquer garantia ou indenização relativa a qualquer financiamento ou dívida;
(m) qualquer decisão para venda ou disposição (incluindo por meio de operação de
arrendamento) de quaisquer ativos da Companhia ou de suas controladas, coligadas ou
subsidiárias;
(n) aprovação de quaisquer operações envolvendo a Companhia ou suas controladas,
coligadas ou subsidiárias com qualquer dos Acionistas, Conselheiros, Diretores e/ou
executivos da Companhia ou de suas controladas, coligadas e subsidiárias, seus respectivos
cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, ou afiliadas, incluindo, sem
limitação, qualquer disposição relativa a não-competição em favor de executivos;
(o) mover ação, desistir, fazer acordo ou transigir em relação a quaisquer ações ou
reivindicações contra quaisquer terceiros (exceto com relação a ações relativas a contratos de
locação), de valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil Reais), ou concordar em nome da

Companhia ou de suas subsidiárias com o pagamento de quaisquer valores contestados ou
com reivindicações contra a Companhia ou suas subsidiárias, a não ser que: (i) o pagamento
de cada ação, reivindicação ou acordo seja inferior a R$100.000,00 (cem mil reais) ou (ii) se
tal evento estiver coberto por seguro ou (iii) em relação às ações relativas a contratos de
locação;
(p) a estrutura e os principais aspectos de todos os planos de incentivos para executivos e
qualquer alteração ou substituição subsequente;
(q) qualquer decisão da Companhia ou de suas controladas, coligadas ou subsidiárias em
desenvolver direta ou indiretamente um negócio ou atividade que não seja os negócios que
estejam atualmente sendo conduzidos ou projetados para ser conduzidos pela Companhia e
suas controladas, coligadas e subsidiárias;
(r) destituição ou substituição de (i) auditores independentes, depois da emissão de parecer do
Conselho Fiscal, se instalado e (ii) avaliadores independentes dos imóveis;
(s) o exercício do direito de voto pela Companhia em qualquer de suas controladas, coligadas
ou subsidiárias sobre qualquer assunto envolvendo as matérias listadas nos itens de “(j)” a
“(s)” deste Artigo 17 deste Estatuto, bem como nas seguintes matérias: (i) incorporação
(incluindo incorporação de ações), cisão, fusão, transformação de tipo societário ou qualquer
outra forma de reestruturação societária ou reorganização da controlada, coligada ou
subsidiária em questão ou de qualquer de suas controladas ou coligadas ou entidade sob seu
controle; (ii) aumentos de capital da controlada, coligada ou subsidiária em questão ou de
qualquer de suas controladas ou coligadas, mediante a emissão de novas ações, bônus de
subscrição, opções ou outros instrumentos financeiros; (iii) qualquer alteração na política de
dividendos prevista no Estatuto Social ou Contrato Social da controlada, coligada ou
subsidiária em questão ou de suas controladas; (t) autorizar que se proceda a qualquer
reorganização societária que implique em incidência das formas de recuperação judicial ou
extrajudicial previstas na legislação aplicável, cabendo, exclusivamente ao Conselho de
Administração ad referendum da Assembleia Geral iniciar qualquer pedido de autofalência
ou recuperação, judicial ou extrajudicial, da Companhia, nos termos da legislação aplicável;
(u) adotar qualquer posição com relação a qualquer Declaração de Imposto de Renda de
Pessoa Jurídica da Companhia, que tenha sido identificada pelos auditores revisores de tais
declarações, como tendo risco de ser questionada pela autoridade tributária competente;

(v) qualquer mudança na política de recursos humanos da Companhia;
(w) manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública de
aquisição de ações que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, por meio de
parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação do edital da
oferta pública de aquisição de ações, que deverá abordar, no mínimo (i) a conveniência e
oportunidade da oferta pública de aquisição de ações quanto ao interesse do conjunto dos
acionistas e em relação à liquidez dos valores mobiliários de sua titularidade; (ii) as
repercussões da oferta pública de aquisição de ações sobre os interesses da Companhia; (iii) os
planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; (iv) outros pontos que
o Conselho de Administração considerar pertinentes, bem como as informações exigidas pelas
regras aplicáveis estabelecidas pela CVM.
(x) definição das diretrizes relativas ao mix geral de locatários de cada ativo de propriedade
da Companhia ou quaisquer sociedades subsidiárias ou afiliadas, assim como dos prazos
mínimos de duração dos maiores contratos de locação (incluindo, sem limitação, prazos de
locação, períodos de renovação, locações por piso ou porcentagem, direito de preferência,
direitos no distrato ou quebra de cláusulas e taxas/penas). Para o propósito deste item,
“maiores contratos de locação” deve significar qualquer locação de área igual ou maior do que
5.000 metros quadrados de área bruta rentável em imóveis;
(z) definir a lista tríplice de empresas especializadas em avaliação econômica de empresas,
para a elaboração de laudo de avaliação das ações da Companhia, nos casos de oferta pública
de aquisição de ações para cancelamento de registro de companhia aberta ou para saída do
Novo Mercado;
(ai) aprovar a aquisição, pela Companhia, de ações de sua própria emissão para manutenção
em tesouraria e/ou cancelamento e posterior alienação.
§ 1º - O Conselho de Administração decide por voto da maioria dos membros. Cada
membro do Conselho de Administração tem direito a 1 (um) voto nas reuniões do Conselho
de Administração.
§ 2º - O Conselho de Administração, em suas reuniões e deliberações, observará
rigorosamente os termos e disposições dos Acordos de Acionistas arquivados na sede da
Companhia, no que lhe forem pertinentes, respeitados os deveres e atribuições dos membros do
Conselho.”

7.15. Foram recebidas e rubricadas pela Mesa, bem como ficam arquivadas na sede da
Companhia as manifestações de voto dos acionistas, inclusive as abstenções.
8.
Encerramento. Não havendo nada mais a tratar, o presidente declarou a
assembleia encerrada e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da
presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.
São Paulo, 29 de abril de 2015.
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