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 EXTRAORDINÁRIA – 2ª CONVOCAÇÃO
Ficam os acionistas da Direcional Engenharia S.A. (Companhia) convidados a
comparecer à sua Assembleia Geral Extraordinária (AGE), a ser realizada em 2ª
convocação no dia 7 de maio de 2015, às 9:00 horas, na Cidade de Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais, na Rua dos Otoni, nº 177, 6º andar, a fim de deliberar sobre as seguintes
matérias constantes da ordem do dia: (i) uma vez aprovada a proposta da Administração
sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2014, deliberar
sobre a capitalização de reservas que excederem o valor do capital social, sem a emissão
de novas ações, nos termos do art. 199 da Lei 6.404/76 (LSA), no montante de
R$50.000.000,00; e (ii) deliberar sobre a alteração do caput do art. 5º do Estatuto Social
da Companhia e a sua consequente consolidação, conforme Proposta da Administração.
INFORMAÇÕES GERAIS:
(i)
Para participar da AGE, nos termos do art. 32 do Estatuto Social, solicita-se ao
acionista que apresente, até 24 horas antes da data da realização da respectiva AGE, na
sede da Companhia: (a) comprovante expedido pela instituição financeira depositária das
ações escriturais de sua titularidade ou em custódia ou o extrato contendo a respectiva
participação acionária, emitido pelo órgão competente, no caso de ações em custódia
fungível, datado de até 2 dias úteis antes da realização da AGE; e (b) na hipótese de
representação do acionista, instrumento de mandato, o qual deverá ter s/ido outorgado em
conformidade com as disposições da LSA e apresentar firmas reconhecidas. O acionista,
seu representante legal ou o mandatário, conforme o caso, deverá comparecer à 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 do último estatuto ou contrato social
consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação, bem
como documento de identificação cm foto dos representantes legais, para as pessoas
jurídicas; e (c) cópia 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;

(ii)
As informações e documentos previstos nos art. 124 e 135 da LSA e na Instrução
da CVM n° 481/2009, relacionados às matérias a serem deliberadas na AGE encontramse 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) 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) 3431-5509 ou via e-mail:
ri@direcional.com.br.
Belo Horizonte, 28 de abril de 2015.
__________________________________________________
Wilson Nélio Brumer
Presidente do Conselho de Administração

