DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF 16.614.075/0001-00
NIRE: 313.000.258-37

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2010
1.
DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 26 dias do mês de abril de 2010, às 10:00 horas, na sede
o
social, na Rua Grão Pará, n 466, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
2.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Editais de convocação publicados nos Jornais O Estado de São Paulo
(“Estadão”) e Diário Oficial de Minas Gerais nos dias 09, 12 e 13 do mês de abril de 2010, conforme o
disposto no artigo 124, §4º da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Instalada a Assembleia na
presença de acionistas detentores de ações equivalentes a 86,7% do capital votante da Companhia,
conforme assinatura dos presentes no Livro de Presença de Acionistas, atendido, portanto, o quorum
legal para a instalação.
3.
mesa:

MESA:

Aberta a presente Assembleia, os acionistas presentes elegeram a composição da
Presidente: Sr. Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo
Secretário: Sr. Pedro Guimarães Neto.

4.
ORDEM DO DIA: O secretário iniciou a leitura da pauta do dia, que nos termos do artigo 132 da Lei
6.404/76 determina à Assembleia Geral Ordinária:
(i) Apreciar as contas dos administradores, o Relatório da Administração e examinar, discutir e deliberar
acerca do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2009;
(ii) Apreciar a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2009, deliberada em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 19 de março de
2010; e
(iii) Apreciar a proposta de remuneração global anual da Administração para o exercício social iniciado
em 1° de janeiro de 2010, no valor total de até R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), deliberada em
reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 19 de março de 2010.
5.
DELIBERAÇÕES: Os acionistas presentes, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições,
tomaram as seguintes deliberações:
5.1.
Aprovar, sem reservas, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras
acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes, relativas ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2009, publicados no Diário Oficial de Minas Gerais e no jornal Valor Econômico em
25/03/2010.
5.2. Aprovar a seguinte destinação do lucro líquido do exercício 2009, que totalizou R$ 79.095.132,37
(setenta e nove milhões, noventa e cinco mil, cento e trinta e dois reais e trinta e sete centavos): (i)
R$3.954.756,62 (três milhões, novecentos e cinqüenta e quatro mil, setecentos e cinqüenta e seis reais e

sessenta e dois centavos) para a constituição de reserva legal; (ii) R$ 56.355.281,81 (cinqüenta e seis
milhões, trezentos e cinqüenta e cinco mil, duzentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos) para
a constituição de reserva estatutária denominada “Reserva de Investimentos”; (iii) R$ 18.785.093,94
(dezoito milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, noventa e três reais e noventa e quatro centavos)
para serem distribuídos aos acionistas a título de dividendos. Considerando o total de 133.227.796 ações
ordinárias de emissão da Companhia em circulação, cada ação fará jus ao recebimento de R$ 0,141.
Terão direito ao recebimento de dividendos os acionistas detentores de ações da Companhia na data
base de 26 de abril de 2010, data de realização da presente AGO. Os dividendos serão pagos no dia 17
de maio de 2010, e não estão sujeitos a atualização monetária ou juros remuneratórios.
5.3. Aprovar a proposta de remuneração global anual da administração para o exercício social iniciado
em 1° de janeiro de 2010, no valor total de até R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).
6.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a
presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.
7.
ASSINATURA: MESA: Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo - Presidente; Pedro Guimarães Neto –
Secretário. ACIONISTAS: Filadélphia Participações S.A., Tarpon Real Estate Fund - LLC, Tarpon All Equities
Fund - LLC, Tarpon Institucional Fundo de Investimentos em Ações, Tarpon HG Fund - LLC, FFB 1 Fundo
de Investimento em Ações, Clube de Investimento Tarpon, Tarpon CSHG Master Fia, San Joaquin
Country Employees Retirement, Ontario Teachers Pension Plan Board, Alpine Global Premier Properties
Fund, Alpine Emerging Markets Real Estate Fund, Alpine International Real Estate Equity Fund.
Belo Horizonte, 26 de abril de 2010.

Confere com original lavrada em livro próprio.

____________________________________
Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo
Presidente

Erro! Nome de propriedade do documento desconhecido.

__________________________________
Pedro Guimarães Neto
Secretário
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