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            INSTRUÇÃO CVM 48l/2009     -    INFORMAÇÕES AO MERCADO 
 
 
 
 ANEXO 9-1-II: 
 
 Lucro líquido do exercício:  R$.12.250.311,69 
 
 Valor destinado a distribuição dos dividendos referente ao Exercício Social 2011:   
        
 R$.1.629.291,46   (um milhão, seiscentos e vinte e nove mil, duzentos e noventa e um 
reais, quarenta e seis centavos),  sendo  R$.698.267,77   para  ação ordinária  e  
R$.931.023,69  para ação preferencial. 
 
O valor do dividendo por ação será de R$.32,065934 para ações ordinárias e R$.45,449045 
para ações preferenciais.     
 
O  valor  destinado  à   distribuição  de  dividendos   equivale  a  14%  do  lucro  líquido  do 
exercício, após o cálculo da Reserva Legal. 
 
Os  dividendos  serão  colocados  a  disposição  dos  acionistas  sessenta   (60)  dias  após  a 
realização da AGO/E, ou seja, 23/06/2012.   
 
                 Lucro líquido do exercício                             Dividendos distribuídos 
 
2010 ........ R$.8.390.975,45                                               R$.1.115.999,74                                  
 
2009..........R$.7.041.537,25                                               R$.936.524,45 
 
2008          R$.9.122.132,52                                               R$.1.213.243,62       
  
2007          R$.6.710.615,82                                               R$.892.511,90 
 
 
**** Os acionistas detentores de ações da cia. até a data da AGO/E,  ou seja,  23/04/2012, 
         terão direito aos dividendos que serão distribuídos a partir de 23/06/2012.  
 
 
Destinação de lucros à reserva legal: 
 
            ***  R$.612.515,58  (seiscentos e doze mil, quinhentos e quinze reais, cinquenta e 
oito centavos) é o montante destinado à reserva legal, que equivale a  5%  do lucro líquido 
do Exercício Social, conforme determina  o  Estatuto Social,  no  artigo  25º. 
  
 



 
 
 
 
 
 
Dividendos obrigatório: 
 
Conforme prevê  o  Estatuto Social  da  Minasmáquinas  S/A,   14%  do   lucro líquido  será 

destinado  à  distribuição  de  dividendos,   sendo  6%  do   lucro   líquido   par a   as   ações  

ordinárias  e  8%  do lucro líquido para  as ações preferenciais.   

 

 

Destinação de resultado: 

 

Conforme artigo 25º do Estatuto Social da  Minasmáquinas S/A,  cinco por cento  (5%)  do 

lucro líquido será destinado para o fundo de Reserva Legal. 

 

O   montante   destinado   a   reserva   legal   é:     R$.612.515,58  (seiscentos  e  doze  mil, 

quinhentos e quinze reais, cinquenta e oito centavos),  para  distribuição de  dividendos,  o 

montante  destinado  foi:   R$.1.629.291,46   (um  milhão, seiscentos e  vinte  e  nove  mil, 

duzentos e noventa e um reais, quarenta e seis centavos).   

 

 

ANEXO  14 

 

Valor do aumento do Capital Social: R$.10.010.520,00 (dez  milhões, dez mil, quinhentos   

e vinte reais). 

 

Valor do novo  Capital Social:  R$.62.260.770,00  (sessenta  e  dois  milhões,  duzentos  e 

sessenta mil, setecentos e setenta  reais),  mediante a  utilização da conta reserva de lucros 

para aumento de capital,  sem modificação do número de ações (22.425 ações ordinárias e  

22.425  ações preferenciais), e com modificação no valor nominal das ações,  que  passará  

a  R$.1.388,20 (um mil, trezentos e oitenta e oito reais, vinte centavos), por ação.   



 

 

 

 

 

O aumento do capital social  e  a  alteração no valor nominal das  ações  serão  devidamente 

registrados no artigo 5º, parágrafo 1º do Estatuto Social da companhia, que passarão a viger 

Com a seguinte redação:    “ Art.  5º  -  O Capital Social autorizado é de   R$.62.260.770,00   

(sessenta  e  dois  milhões, duzentos e sessenta mil, setecentos e setenta reais)  dividido  em  

22.425   (vinte  e  duas  mil,  quatrocentas e  vinte  e  cinco)   ações  ordinárias    e    22.425   

(vinte  e  duas  mil,  quatrocentas e  vinte e  cinco)  ações  preferenciais, todas  nominativas  

e do valor unitário de R$.l.388,20  (um mil, trezentos e oitenta e oito reais, vinte centavos). 

Parágrafo 1º  -  A  sociedade  tem  capital  subscrito  e  integralizado de  R$.62.260.770,00 

(sessenta  e  dois  milhões,  duzentos  e  sessenta  mil,  setecentos  e  setenta  reais),  sendo  

R$.31.130.385,00  (trinta e um  milhões, cento e  trinta  mil,  trezentos s e  oitenta  e  cinco  

reais),  em ações ordinárias  e    R$.31.130.385,00  (trinta e um milhões, cento e trinta mil,  

trezentos e oitenta e cinco reais), em ações preferenciais.       

  


