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MINASMÁQUINAS S/A 

CNPJ/MF: 17.161.241/0001-15 

NIRE: 31300041727 

Código CVM 8818 

Companhia Aberta 

 

PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 

Prezados Acionistas, 

 

Em atenção ao disposto na Instrução nº 481 da Comissão de Valores Mobiliários de 17 de 

dezembro de 2009 ("ICVM 481"), apresentamos a seguir a proposta da administração da 

MINASMÁQUINAS S.A. ("Companhia") ("Proposta"), contendo as informações e documentos 

relacionados com os assuntos a serem deliberados na Assembleia Geral Extraordinária da 

Companhia a ser realizada no dia 14 de dezembro de 2017 às 9:30 horas. 

 

Em Assembleia Geral Extraordinária serão deliberadas as seguintes alterações:  

 
 

Estatuto atual 

 

Art. 12º - A Sociedade terá uma 

Diretoria constituída de dois (2) a 

cinco (5) Diretores, eleitos e 

destituíveis a qualquer tempo pelo 

Conselho de Administração, 

acionistas ou não, residentes no 

país, com mandato de um (1) ano, 

podendo serem reeleitos, 

designados respectivamente, como 

Diretor Comercial, Diretor 

Financeiro, Diretor Administrativo, 

Diretor de Relações com 

Investidores e Diretor sem 

designação específica. 

 

 

 

Proposta de alteração 

 

Art. 12º - A Sociedade terá uma 

Diretoria constituída de dois (2) a 

cinco (5) Diretores, eleitos e 

destituíveis a qualquer tempo pelo 

Conselho de Administração, 

acionistas ou não, residentes no 

país, com mandato de um (1) ano, 

podendo serem reeleitos, 

designados respectivamente, como 

Diretor Comercial, Diretor 

Financeiro, Diretor Administrativo, 

Diretor de Relações com 

Investidores e Diretor sem 

designação específica. Os diretores 

permanecerão em seus cargos e 

funções até a posse dos seus 

 

Justificativa 

 

- Alteração do Artigo 12: 

Formalização da 

possibilidade da diretoria 

permanecer no cargo até a 

posse de seus substitutos.  
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                                 (...) 

 

Art. 26º - No fim de cada exercício 

social proceder-se-á ao Balanço 

Geral e feitas as amortizações e 

depreciações legais, o lucro líquido 

terá a seguinte destinação: 

 

a) cinco por cento (5%) para o 

fundo de Reserva Legal; 

b) “quantum” necessário para 

distribuir aos acionistas portadores 

de ações preferenciais, o dividendo 

de oito por cento (8%); 

c) “quantum” necessário para 

distribuir aos acionistas portadores 

de ações ordinárias, o dividendo de 

seis por cento (6%); 

d) o saldo que existir, ficará a 

disposição da Assembleia Geral; 

 

substitutos. 

 

(...) 

 

Art. 26º - No fim de cada exercício 

social proceder-se-á ao Balanço 

Geral e feitas as amortizações e 

depreciações legais, o lucro líquido 

terá a seguinte destinação: 

  

a) cinco por cento (5%) para o 

fundo de Reserva Legal;  

b) uma parcela, por proposta dos 

órgãos da administração, poderá 

ser destinada à formação de 

Reserva para Contingências; 

c) oito por cento (8%) distribuídos 

para os acionistas portadores de 

ações preferenciais; 

d) seis por cento (6%) distribuídos 

para os acionistas portadores de 

ações ordinárias; e 

e) o saldo restante para a 

formação de Reserva para 

Aumento de Capital, com a 

finalidade garantir a capitalização 

da Companhia, ficando o saldo 

acumulado desta reserva limitado 

ao que for menor entre os 

seguintes valores: (i) oitenta por 

cento (80%) do Capital Social; ou 

(ii) o valor que, somado aos saldos 

das demais reservas de lucros, 

excetuadas a reserva de lucros a 

realizar e a reserva para 

contingências, não ultrapasse cem 

por cento (100%) do Capital Social 

da Companhia. 

 

 

 

 

- Alteração do Artigo 26: No 

início de 2017 fomos 

notificados pela CVM, que 

nos apontou a necessidade 

de incluir no Estatuto a 

previsão de constituição de 

uma reserva para aumento 

de capital. 

 


