DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF nº 16.614.075/0001-00
NIRE nº 313.000.258-37
COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO – CVM nº 21.350
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam os acionistas da Direcional Engenharia S.A. (“Companhia”) convidados a comparecer à Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária da Companhia (“AGO e AGE”), a ser realizada no dia 30 de abril de 2012, às 9h00
(nove) horas, na sede social da Companhia, na Rua Grão Pará, no 466, Cidade de Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais, para deliberar sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia:
Em AGO:
(i)

Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras

(ii)

Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;

(iii)

Deliberar sobre a remuneração anual global da Administração da Companhia;

(iv)

Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia;

Em AGE:
(v)

Analisar, discutir e votar sobre a proposta da Administração para alteração do Estatuto Social da
Companhia, mais especificamente, o artigo 1° (do Capítulo I, que versa sobre o denominação, sede,
objeto e duração), os artigos 5°, 6°, 7° e 8° (do Capítulo II, que versa sobre o Capital Social), os artigos
9°, 10 e 13 (do Capítulo III, Seção I, que versa sobre as disposições gerais da Administração), os
artigos 14, 15, 16, 17, 18 e 20 (do Capítulo III, Seção II, que versa sobre o Conselho de Administração),
os artigos 34 e 35 (do Capítulo IV, que versa sobre as Assembleias Gerais), os artigos 43, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56, e exclusão do artigo 44 (do Capítulo VII, que versam sobre a
alienação de controle, cancelamento de registro de companhia aberta e saída do Novo Mercado), o
artigo 57 (do Capítulo IX, do Juízo Arbitral), o artigo 60 (do Capítulo XI, que versa sobre as disposições
finais e transitórias), com a finalidade de adaptar ao Novo Regulamento de Listagem do Novo Mercado
da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros;

(vi)

aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, com a atualização do valor de capital social,
bem como a renumeração de suas seções e artigos, em decorrência das alterações explicitadas no item
(iv) acima;

(vii)

Proposta de alteração do jornal de grande circulação para publicação dos anúncios da Companhia.

INFORMAÇÕES GERAIS:
(i)

Nos termos do artigo 141 da Lei 6.404/76, durante a AGO, na eleição dos conselheiros, é facultado aos
acionistas que representem, no mínimo, 0,1 (um décimo) do capital social com direito a voto, requerer a
adoção do processo de voto múltiplo.

(ii)

As informações e documentos previstos na Instrução da CVM n° 481, de 17 de dezembro de 2009,
relacionados às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ora
convocada estão disponíveis aos acionistas na sede da Companhia, no website da Companhia
(www.direcional.com.br/ri), no website da CVM (www.cvm.gov.br) e no website da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br).

(iii)

Para serem admitidos nesta AGE, nos termos do artigo 32 do Estatuto Social, o acionista deverá
apresentar até 24 (vinte e quatro) horas antes da data da realização da respectiva AGE: (i) comprovante
expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia,
na forma do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, o extrato contendo a respectiva participação
acionária, emitido pelo órgão competente datado de até 2 (dois) dias úteis antes da realização da AGO
e AGE; e (ii) instrumento de mandato, devidamente regularizado na forma da Lei das Sociedades por
Ações e do Estatuto Social, na hipótese de representação do acionista. O acionista ou seu
representante legal deverá comparecer à AGO e AGE munido de documentos que comprovem sua
identidade: (a) documento de identificação com foto (RG, RNE, CNH ou, ainda, carteiras de classe
profissional oficialmente reconhecidas), para as pessoas físicas; (b) cópia autenticada do último estatuto
ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação,
bem como documento de identificação com foto dos representantes legais, para as pessoas jurídicas; e
(c) cópia autenticada do último regulamento consolidado do fundo e do estatuto ou contrato social de
seu administrador, além da documentação societária outorgando poderes de representação, bem como
documento de identificação com foto dos representantes legais, para os fundos de investimento;

(iv)

Procurações outorgadas nos termos do parágrafo primeiro do artigo 126 da Lei das Sociedades por
Ações deverão apresentar firmas reconhecidas e serem acompanhadas dos documentos que
comprovem poderes de representação e identidade do outorgante e do outorgado, nos mesmos termos
dispostos no item (ii) acima, conforme aplicável.

(v)

Os acionistas da Companhia interessados em acessar as informações ou sanar dúvidas relativas às
propostas acima deverão contatar a área de Relações com Investidores da Companhia, por meio do
telefone (31) 3214-6200 ou via e-mail: ri@direcional.com.br.

Belo Horizonte, 31 de março de 2012.
__________________________________________________
RICARDO VALADARES GONTIJO
Presidente do Conselho de Administração

