DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF nº 16.614.075/0001-00
NIRE: 313.000.258-37

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2009

1.

DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 27 dias do mês de agosto de 2009, às 10:00 horas, na sede social, na
Rua Grão Pará, no 466, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

2.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no
artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por
Ações”), em decorrência de estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social,
conforme indicado no livro de presença de acionistas, arquivado na sede da Companhia.

3.

MESA:

4.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a realização de distribuição pública primária e secundária de ações
ordinárias de emissão da Companhia e assuntos relacionados.

5.

DELIBERAÇÕES: Os acionistas presentes, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições, tomaram as
seguintes deliberações:

5.1.

Presidente: Sr. Ricardo Valadares Gontijo.
Secretário: Sr. Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo

Aprovar a realização de distribuição pública primária e secundária de ações ordinárias de emissão da
Companhia (“Oferta”), nos termos e condições dispostos a seguir:
(i)

A Oferta compreenderá a distribuição pública primária de ações ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia (“Ações”), dentro do limite do capital
autorizado da Companhia e com exclusão do direito de preferência dos seus atuais acionistas, em
conjunto com oferta secundária de Ações, inclusive sob a forma de Global Depositary Shares
(“GDS”), representadas por Global Depositary Receipts (“GDRs”), a ser realizada (a) no Brasil,
em mercado de balcão não organizado, em regime de garantia firme de liquidação, em
conformidade com os procedimentos estabelecidos pela Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003 (“Instrução CVM 400”) mediante a
coordenação do Banco Santander (Brasil) S.A. (“Coordenador Líder”), do Banco Morgan Stanley
S.A. (“Morgan Stanley”) e do Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA”, em conjunto com o
Coordenador Líder e com o Morgan Stanley, os “Coordenadores da Oferta”) e, ainda, (b) com
esforços de venda das Ações no exterior, por meio dos mecanismos de investimento
regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional, Banco Central do Brasil e CVM, nos Estados
Unidos da América, para investidores institucionais qualificados, conforme definido na Regra
144A editada pela Securities and Exchange Commission ("SEC”), em operações isentas de
registro em conformidade com o disposto no U.S. Securities Act of 1993 (“Securities Act”) e nos
seus regulamentos, e nos demais países, de acordo com a legislação vigente no país de domicílio
de cada investidor e em conformidade com o Regulamento S editado pela SEC (“Oferta”);

(ii)

A quantidade total de Ações objeto da Oferta poderá ser acrescida de um lote suplementar de até
15% das Ações objeto da Oferta, conforme opção a ser outorgada pela Companhia e/ou pelos
acionistas vendedores da Oferta aos Coordenadores da Oferta, destinada a atender a um eventual
excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta, nas mesmas condições e
preço das ações inicialmente ofertadas na Oferta (“Opção de Ações Suplementares”). A Opção de
Ações Suplementares poderá ser exercida no prazo de até 30 dias, a contar do dia útil subseqüente
à data da publicação do anúncio de início da Oferta, inclusive;
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(iii)

Sem prejuízo do exercício da Opção de Ações Suplementares, a quantidade de Ações objeto da
Oferta, poderá, a critério da Companhia e/ou dos acionistas vendedores da Oferta, ser aumentada
em até 20% do total das Ações objeto da Oferta, incluindo Ações sob a forma de GDSs, conforme
dispõe o artigo 14, parágrafo 2.º, da Instrução CVM 400;

(iv)

O preço das Ações objeto da Oferta será determinado em procedimento de coleta de intenções de
investimento a ser realizado pela(s) instituição(ões) financeira(s) coordenadora(s) da Oferta, e será
posteriormente aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia;

(v)

Fica aprovada a eventual condução de atividades de estabilização do preço das ações de emissão
da Companhia no âmbito da Oferta conforme regulamentação da CVM aplicável;

(vi)

Em razão da aprovação da realização da Oferta, caberá ao Conselho de Administração, nos termos
do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, aprovar o aumento do capital social decorrente da
Oferta, dentro do limite do capital autorizado, com exclusão do direito de preferência dos atuais
acionistas, no montante necessário para atender ao disposto nos itens (i), (ii) e (iii) acima.

5.2.

Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas demais as medidas que se façam necessárias para a
efetivação da Oferta e a definir os demais termos e condições aplicáveis à Oferta, incluindo, mas não se
limitando (i) ao registro da Oferta junto à CVM, (ii) à contratação da(s) instituição(ões) intermediária(s) e
demais instituições participantes da Oferta, (iii) à assinatura do contrato de distribuição e demais
documentos relativos à Oferta, incluindo, mas não se limitando, a contratos, certificados e
correspondências.

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. Belo Horizonte, 27 de agosto de 2009. Ricardo
Valadares Gontijo - Presidente; Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo - Secretário. Acionistas: Ricardo
Valadares Gontijo, Ana Lúcia Ribeiro Valadares Gontijo, Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo, Ana
Carolina Ribeiro Valadares Gontijo Valle, Pedro de Andrade Faria, por si próprio e pela Tarpon Real
Estate Fund LLC, e Luiz Otávio Pôssas Gonçalves.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

__________________________________
Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo
Secretário
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DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF nº 16.614.075/0001-00
NIRE: 313.000.258-37

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2009

ANEXO I

LISTA DE PRESENÇA DOS ACIONISTAS

Acionistas
Ricardo Valadares Gontijo
Ana Lúcia Ribeiro Valadares Gontijo
Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo
Ana Carolina Ribeiro Valadares Gontijo Valle
Tarpon Real Estate Fund LLC
Pedro de Andrade Faria
Luis Otávio Possas Gonçalves
TOTAL

Nº de Ações Ordinárias
65.517.158
6.391.918
3.994.949
3.994.949
26.633.052
1
1
106.532.028

Confere com a original lavrada em livro próprio.

__________________________________
Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo
Secretário
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Nº de Votos
65.517.158
6.391.918
3.994.949
3.994.949
26.633.052
1
1
106.532.028

