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Companhia Aberta
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de agosto de 2011
1. Data, Hora e Local: No dia 30 de agosto de 2011, às 14h, por conferência telefônica,
conforme expressamente autorizado pelo Art. 21, §2º, do Estatuto Social da Companhia.
2. Convocação e Presença: Convocação dispensada tendo em vista a presença de todos
os membros do Conselho de Administração da Companhia, tendo-se verificado, portanto,
quorum de instalação e aprovação.
3. Composição da Mesa: Presidente: Caio Racy Mattar. Secretária: Renata de Carvalho
Fidale.
4. Deliberações: Foi deliberado, pela unanimidade dos conselheiros presentes e sem
quaisquer ressalvas, homologar o aumento do capital social da Companhia, respeitado o
limite do capital autorizado, em R$3.366.412,36, em face do exercício, nos últimos 30
dias, de opções de compra de ações, que resultaram na emissão de 378.062 ações
ordinárias, na forma do Boletim de Subscrição que fica arquivado na sede da Companhia.
As referidas ações participam em igualdade de condições com as demais ações existentes
em relação a todos os benefícios, inclusive na eventual distribuição de dividendos e/ou
juros sobre capital próprio que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da
presente data. Em decorrência deste aumento de capital, o capital social da Companhia
passa a ser de R$2.734.154.834,54, dividido em 432.515.801 ações, todas ordinárias,
escriturais e sem valor nominal.
5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos
presentes.
Assinaturas: Caio Racy Mattar (Presidente), Renata de Carvalho Fidale (Secretária).
Conselheiros: Caio Racy Mattar, Richard L. Huber, Gerald Dinu Reiss, José Écio Pereira
da Costa Junior, Wilson Amaral de Oliveira, Henri Philippe Reichstul, Guilherme
Affonso Ferreira, Maria Letícia de Freitas Costa e Odair Garcia Senra.
Declaro que a presente confere com o original lavrado em livro próprio.

Renata de Carvalho Fidale
Secretária

