DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF nº: 16.614.075/0001-00
NIRE nº: 313.000.258-37
COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os acionistas da Direcional Engenharia S.A. (“Companhia”) convidados a comparecer à
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 13 de janeiro de 2011, às 10h00
(dez) horas, na sede social da Companhia, na Rua Grão Pará, n o 466, Cidade de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais, para deliberar sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia
(“AGE”):
(i)

analisar, discutir e votar sobre a proposta da Administração para alteração do Estatuto Social
por meio dos seguintes ajustes:

a) alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, em decorrência das
b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

emissões realizadas pelo Conselho de Administração, dentro do limite do capital
autorizado, nos termos do artigo 6º do Estatuto Social, até a presente data;
alteração do artigo 25 do Estatuto Social da Companhia, qual seja, a alteração da
designação “Diretor Administrativo e de Relações com Investidores” para “Diretor
Superintendente” e “Diretor de Relações com Investidores”, com a finalidade de adequar a
nomenclatura dos referidos cargos à estrutura de gestão da Companhia e ao disposto no
artigo 29 do Estatuto Social;
alteração do parágrafo quarto do artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, qual seja, a
alteração da designação do cargo estatutário de “Diretor Administrativo” para “Diretor
Superintendente”, atribuindo-lhe, além da competência já prevista no Estatuto, a
competência de “coordenar as atividades do Diretor Financeiro, do Diretor de Relações
com Investidores, do Diretor Comercial, e do Diretor de Engenharia”, com a finalidade de
adequar a nomenclatura do referido cargo à estrutura de gestão da Companhia e ao
disposto no artigo 25 do Estatuto Social;
alteração do item (o) do artigo 34, com a finalidade de alinhar a redação do referido item
com as demais disposições contidas no Estatuto Social, uma vez que o Conselho de
Administração, nos termos do artigo 6o e do item (s) do artigo 20 do Estatuto Social,
possui competência para deliberar sobre a emissão de ações ordinárias da Companhia,
dentro do limite do capital autorizado estabelecido no Estatuto Social;
alteração do caput do artigo 46, com a finalidade de aprimorar o conceito de adquirente do
poder de controle da Companhia, em conformidade com as disposições do referido artigo,
para “aquele que já detiver ações da Companhia, Derivativos ou Outros Direitos de
Natureza Societária”, tornando a redação do Estatuto Social mais clara e consistente;
inclusão do artigo 48, sob uma nova seção “Seção II – Proteção à Dispersão Acionária”,
com a finalidade de inclusão de mecanismos e disposições referentes à proteção da
dispersão acionária, na hipótese de haver controle difuso da Companhia, com a introdução
de obrigação de realização de oferta pública de aquisição de ações, quando atingida a
participação de 25% (vinte e cinco por cento) no capital social, na forma prevista na
minuta do novo Estatuto Social;
alteração do artigo 55, para inclusão das definições de “Acionista Adquirente”,
“Derivativos”, “Grupo de Acionistas” e “Outros Direitos de Natureza Societária”, com a
finalidade de facilitar a compreensão das disposições do artigo 46, em função da alteração
realizada ao referido artigo mencionada na letra (e) acima, e das disposições do artigo 48,
em decorrência da inclusão do referido artigo, conforme explicitado na letra (f) acima; e
exclusão do artigo 63, com a finalidade de simplificar a redação do Estatuto Social, visto
que as condições elencadas no referido artigo para eficácia das disposições contidas nos
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Capítulos VII e IX, bem como no artigo 1º, parágrafo único, artigo 10, artigo 13,
parágrafos primeiro e segundo e artigo 35, parágrafos primeiro e segundo, foram
implementadas, quais sejam: a publicação do anúncio de início de distribuição pública,
referente à primeira oferta pública de ações de emissão da Companhia e a adesão da
Companhia ao segmento de listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. –
Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBOVESPA”).

(ii)

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 (i) acima.

(iii)

ratificar as deliberações do Conselho de Administração tomadas em reunião realizada em 20
de dezembro de 2010, referentes à (a) realização de distribuição pública primária e secundária
de ações ordinárias de emissão da Companhia, mediante oferta pública a ser registrada na
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM” e “Oferta”, respectivamente), a qual foi objeto de
pedido de análise prévia junto à ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiro e de Capitais em 20 de dezembro de 2010, conforme divulgado por meio
de Fato Relevante enviado via Sistema de Envio de Informações Periódicas e Eventuais Sistema IPE, na mesma data, e publicado no dia 21 de dezembro de 2010 no Diário Oficial do
Estado de Minas Gerais e no jornal “O Estado de São Paulo”, com exclusão do direito de
preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição das novas ações, em
conformidade com o disposto no artigo 172, I, da Lei n.º 6.404, de 15 dezembro de 1976,
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), e nos termos do artigo 6º, parágrafo
terceiro, do Estatuto Social da Companhia, (b) autorização para a Diretoria da Companhia
tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários à realização da referida Oferta
e, (c) ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria com vistas à realização da Oferta.

(iv)

aprovar a (a) alteração do limite que deverá ser observado para a outorga de opções de compra
no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações (“Plano”), aprovado em Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 22 de dezembro de 2009, que passará de 7.374.673 (sete milhões,
trezentas e setenta e quatro mil, seiscentas e setenta e três) para 8.674.673 (oito milhões,
seiscentas e setenta e quatro mil, seiscentas e setenta e três) opções de compra, e (b) alteração
do limite que deverá ser observado para a outorga de opções de compra no âmbito do
Programa de Opções I, concebido no âmbito do Plano, que passará de 2.663.301 (dois
milhões, seiscentas e sessenta e três mil e trezentas e uma) para 3.963.301 (três milhões,
novecentas e sessenta e três mil e trezentas e uma) opções de compra. O limite que deverá ser
observado para a outorga de opções no âmbito do Programa de Opções II, também concebido
no âmbito no Plano, permanecerá 4.711.372 (quatro milhões, setecentas e onze mil, trezentas e
setenta e duas) opções de compra, não sofrendo alterações. Os objetivos e demais termos e
condições do Plano e do Programa de Opções I e do Programa de Opções II, permanecerão
inalterados.

INFORMAÇÕES GERAIS:

(i)

as informações e documentos previstos na Instrução da CVM n° 481, de 17 de dezembro de
2009, relacionados às matérias a serem deliberadas na AGE 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);

(ii)

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 e/ou
relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato
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contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente datado de até 2
(dois) dias úteis antes da realização da 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 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;

(iii)

as 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;

(iv)

encontra-se à disposição dos acionistas, na sede da Companhia e nas páginas da (a) CVM
(www.cvm.gov.br – em tal página, acessar “Cias Abertas e Estrangeiras”, clicar em “ITR,
DFP, IAN, IPE e Outras Informações”, buscar “Direcional”, clicar em “Direcional Engenharia
SA”, clicar em “Prospecto de Distribuição Pública”, posteriormente clicar em “Consulta”), (b)
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br – em tal página, acessar “Empresas Listadas”,
digitar “Direcional”, clicar em “Direcional Engenharia S.A.”, clicar em “Informações
Relevantes”, clicar em “Prospecto de Distribuição Pública”, clicar novamente em “Prospecto
de Distribuição Pública”) e (c) Companhia (www.direcional.com.br/ri – em tal página, acessar
“Prospecto de Oferta Pública”), a Minuta do Prospecto Preliminar de Oferta Pública de
Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia, que
contém as informações referentes à matéria constante do item (iii) da ordem do dia; e

(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, 28 de dezembro de 2010.
RICARDO VALADARES GONTIJO
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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