
PRINER SERVICOS INDUSTRIAIS S.A. 

CNPJ/MF n° 18.593.815/0001-97 

NIRE n° 33.3.0031102-5 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 
REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2019 

I. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 12 de dezembro de 2019, as 18 horas, na sede social da 

Priner Servicos Industriais S.A. ("Companhia"), na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 

na Avenida Geremario Dantas, 1400, lojas 249 a 267, Freguesia, Jacarepagua, CEP 22.760-401. 

II. CONVOCACAO E PRESENCA: Dispensada a convocacao na forma do paragrafo 4° do artigo 124 

da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, tendo em vista a presenca de acionistas 

representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme Anexo I  a presente ata. 

III. MESA: Presidente: Sr. Titlio Cintra; Secretario: Sr. Marcelo Gonsalves Costa. 

IV. ORDEM DO DIA: Discutir e deliberar sobre (i) o pedido, perante a B3 S.A. — Brasil, Bolsa, Balcao 

("B3"), de migracao da Companhia entre segmentos especiais de governanca corporativa da B3, do 

segmento denominado Bovespa Mais para o segmento denominado Novo Mercado ("Novo Mercado" 

e "Pedido de Migracao") e adesdo da Companhia as regras e requisitos aplicaveis ao Novo Mercado; 

(ii) o grupamento das acOes do capital social da Companhia; (iii) o aumento do montante relativo ao 

limite do capital autorizado da Companhia; (iv) a alteracao do ndmero de membros que poderao 

compor o Conselho de Administracao da Companhia, incluindo flamer() minim° de conselheiros que 

deverao ser independentes, conforme as regras estabelecidas no Regulamento do Novo Mercado, 

alteracao do prazo do mandato dos conselheiros, bem como a definicao do numero de membros efetivos 

a compor o Conselho de Administracao e a eleicao dos mesmos; (v) a alteracdo das competencias da 

Assembleia Geral e do Conselho de Administracao da Companhia; (vi) a aprovacao da remuneracao 

global da administracao da Companhia; (vii) a reforma e consolidacao do estatuto social da Companhia 

para, dentre outros, prever as materias indicadas nos itens (i) a (v) anteriores, bem como altera-lo de 

forma a adapta-lo as exigencias previstas no Regulamento do Novo Mercado; (viii) a autorizacao para 

a realizacao de oferta pdblica de distribuicao primaria e secundaria de acOes ordinarias de emissao da 

Companhia, corn a exclusao do direito de preferencia dos atuais acionistas da Companhia na subscricdo 

das acOes a serem emitidas na Oferta (conforme definido abaixo), conforme faculdade prevista no 

artigo 172, inciso I, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada 

("Lei das Sociedades por AcOes"), e no artigo 5°, paragrafo 6°, e no artigo 14, inciso (xix), do Estatuto 

Social; e (ix) a autorizacao para que o Conselho de Administracao e a Diretoria, conforme caso, tomem 

todas as providencias e pratiquem todos os atos necessarios a implementacao das deliberacOes acima, 

inclusive a realizacao da Oferta, ficando ratificados os atos ja realizados. 

V. DELIBERACOES: Os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram: 



1. Aprovar o Pedido de Migracao, a adesdo da Companhia a todas as regras e requisitos aplicaveis ao 

Novo Mercado constantes no Regulamento do Novo Mercado e demais normativos emitidos pela 

B3, bem como, caso o Pedido de Migracao seja deferido pela B3, a celebracao corn B3 do Contrato 

de Participacao do Novo Mercado, ficando a administracao da Companhia autorizada a tomar todas 

as medidas necessarias a formalizacao junto a B3 da adesdo ao Novo Mercado. 

1.1. Considerando que a saida da Companhia do segmento especial Bovespa Mais se dard em razdo 

de sua adesdo ao segmento especial Novo Mercado, corn a assinatura do Contrato de 

Participacao do Novo Mercado, dispensa-se, nos termos do item 11.2.1 do Regulamento de 

Listagem do Bovespa Mais, a realizacao da oferta palica referida no item 11.2 de referido 

regulamento. 

2. Aprovar o grupamento das awes do capital social da Companhia a proporcao de 6:1, de modo que 

o capital social da Companhia passa a ser dividido em 20.653.497 (vinte milhOes, seiscentas e 

cinquenta e tres mil, quatrocentas e noventa e sete) awes ordinarias, nominativas, escriturais e sem 

valor nominal, passando o caput do artigo 5° do Estatuto Social a vigorar corn a redacao abaixo: 

"Artigo 5°. 0 capital social da Companhia é de R$73.367.219, 62 (setenta e tres milhoes, trezentas 
e sessenta e sete mil, duzentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos), totalmente subscrito e 
integralizado, divido em 20.653.497 (vinte milhoes, seiscentas e cinquenta e tres mil, quatrocentas 
e noventa e sete) de awes ordinarias, nominativas, escriturais e sem valor nominal." 

3. Aprovar o aumento do montante relativo ao limite do capital autorizado da Companhia, que passa 

de 6.443.354 (seis milhoes, quatrocentos e quarenta e tres mil, trezentas e cinquenta e quatro) de 

awes ordinarias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, para 27.000.000 (vinte e sete 

milhOes) de awes ordinarias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, passando o paragrafo 

1° do artigo 5° do Estatuto Social a vigorar corn a redacao abaixo: 

"Parcigrafo 1". 0 capital social da Companhia podera ser aumentado em ate 27.000.000 (vinte e 

sete milhoes) de awes ordinarias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, 

independentemente de alteracao a este estatuto social, por meio de deliberac do do Conselho de 

Administraccio, que estabelecera as condkoes da emisscro, inclusive prep, prazo e forma de 

integraliza0o." 

4. Aprovar (i) a alteracdo do milmero de membros que poderao compor o Conselho de Administracao 

da Companhia, que passard do minimo de 3 (tees) e maxim° de 5 (cinco) membros para o minimo 

de 5 (cinco) membros e maxim° de 9 (nove) membros, dentre os quais no minimo 2 (dois) ou 20% 

(vinte por cento), o que for maior, deverdo ser conselheiros independentes, conforme as regras 

constantes do Regulamento do Novo Mercado; (ii) a alteracao do prazo do mandato dos 

conselheiros, que passard de 1 (um) ano para 2 (dois) anos; e (iii) o numero de 5 (cinco) membros 



efetivos a compor o Conselho de Administracao e a eleicao e/ou reeleicao, conforme o caso, dos 

seguintes membros do Conselho de Administracao, em substituicao a todos os atuais membros do 

Conselho de Administracao, com mandato unificado ate a Assembleia Geral Ordinaria de 

acionistas que deliberar sobre as demonstracOes financeiras do exercicio social de 2020: 

(i) Pedro Henrique Chermont de Miranda, brasileiro, casado, engenheiro mecanico, portador 

da cedula de identidade RG n.° 9.299.832-7, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o 

n.° 023.120.657-70, com endereco comercial na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio 

de Janeiro, na Avenida Niemeyer 02, sala 201, Leblon, CEP 22450-220; 

(ii) Bruno de Mello Pereira, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cedula 

de identidade RG n.° 10048539-0, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o 

n.° 054.224.087-48, corn endereco comercial na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio 

de Janeiro, na Avenida Niemeyer 02, sala 201, Leblon, CEP 22450-220; 

(iii) Pedro Hermes da Fonseca Rudge, brasileiro, casado, bacharel em economia, portador da 

cedula de identidade RG n.° 10.552.959-8, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o 

n.° 016.802.887-50, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 

Janeiro, na Avenida Niemeyer 02, sala 201, Leblon, CEP 22450-220; 

(iv) Eduardo Khair Chalita, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da cedula de 

identidade RG n.° 04340487-0, expedida pelo IFP-RJ, inscrito no CPF sob o 

n.° 600.137.107-53, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 

Janeiro, na Rua Faro, 41/605, Jardim Botanic°, CEP 22461-020 ("Conselheiro 

Independente 1"); e 

(v) Roberto Carmelo de Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de 

identidade n.° 45891, expedida pelo CREA/RJ, inscrito no CPF sob o n.° 399.935.827-00, 

residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida 

Joao Cabral de Mello Neto 350, apto. 1704, bloco 1, Barra da Tijuca, CEP 22775-057 

("Conselheiro Independente 2" e, em conjunto corn o Conselheiro Independente 1, 

denominados "Conselheiros Independentes"). 

4.1. A caracterizacao dos Conselheiros Independentes ora eleitos como conselheiros 

independentes, nos termos do artigo 17, inciso I, do Regulamento do Novo Mercado, foi 

atestada por cada um deles mediante declaracOes previamente encaminhadas. 

4.2. Os membros do Conselho de Administracao ora eleitos tomaram posse na presente data, 

conforme os termos de posse constantes do Anexo II a presente ata, os quais contemplam a 

sua sujeicao a clausula compromissOria estatutaria, nos termos do artigo 39 do Regulamento 

do Novo Mercado. 



5. Aprovar a alteracao das competencias da Assembleia Geral e do Conselho de Administracao da 

Companhia, passando o artigo 10 e o artigo 14 do estatuto social da Companhia a vigorar corn a 

redacdo prevista abaixo: 

"Artigo 10. Compete a Assembleia Geral, dem das demais atribuicOes previstas em lei e neste 

estatuto social: 

(i) reformar o estatuto social; 

(ii) eleger e destituir os membros do Conselho de Administracclo e do Conselho Fiscal, caso 

instalado, bem como definir o namero de membros do Conselho de Administracclo e do Conselho 

Fiscal, caso instalado; 

(iii) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as 

demonstracoes financeiras; 
(iv) deliberar sobre a dissolucao, liquidactio, .fusao, ciscio, tram:fin-m(4.5'o ou incorporacc7o 

(inclusive incorporactio de (Noes) da Companhia; 

(v) apresentar pedidos de recuperactio judicial ou extrajudicial, ou de autofillencia; 

(vi) atribuir bonific.a(5es em awes e decidir sobre eventuais grupamentos 

desdobramentos de woes,. 

(vii) aprovar planos de outorga de °Nab de compra de (Noes aos seus administradores e 

empregados, ou a pessoas naturais que prestem servicos a Companhia ou a suas controladas; 

(viii) deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administraceio, sobre a destinacc7o 

do lucro liquido do exercicio e a distribuictio de dividendos ou pagamento de juros sobre o capital 

proprio, com base nas demonstracoes financeiras anuais; 

(ix) deliberar sobre aumento ou reducclo do capital social, hem como qualquer decisclo que 

envolva a recompra, resgate ou amortizacilo de awes, em conformidade com as disposicoes deste 

estatuto social, excetuada a disposicao prevista no paragrgfo I° do artigo 5° deste Estatuto Social; 

(x) deliberar sobre a emisselo de novas awes ou outros titulos conversiveis em ac5es, 

observadas as competencias do Conselho de Administracao, conforme o disposto no paragrafo I° 
do artigo 50  e no artigo 14, item (xix), deste estatuto social,. 
(xi) deliberar sobre o cancelamento do registro de companhia aberta, quando a respectiva 
oferta pfiblica de aquisktio de awes for .formulada pela propria Companhia; 
(xii) aprovar a dispensa da realizaceio da oferta pfiblica de aquiskao de woes no caso de 
saida do Novo Mercado, nos termos do Regulamento do Novo Mercado; e 
(xiii) anuir para que, em caso de reorganizacilo societaria que envolva a transferencia da 
base acionaria da Companhia, as sociedades resultantes nao pleiteiem o ingresso no Novo 
Mercado, nos termos do Regulamento do Novo Mercado." 

"Artigo 14. Compete ao Conselho de Administracao da Companhia, dem das demais atribuicOes 

previstas na legislacc7o e na regulamentactio aplicaveis, ou neste estatuto social: 

(i) 
	

fixar a orientactio geral dos negocios da Companhia; 



(ii) eleger e destituir os diretores da Companhia e fixar suas atribuicOes, observando o 
disposto neste estatuto social; 
(iii) aprovar o orcamento anual, o plano de negocios, bem como quaisquer planos de 
estrategia, de investimento, anuais e/ou plurianuais, e projetos de expansclo da Companhia; 
(iv) criar e alterar as competencias, regras de funcionamento, convocacao e composicao 

dos orgelos de administraccIo da Companhia, incluindo seus comites de assessoramento; 
(v) aprovar orcamento de comites de assessoramento, se e quando instaurados; 
(vi) manifestar—se previamente sobre qualquer proposta a ser submetida a deliberacdo da 

Assembleia Geral; 
(vii) deliberar sobre a convocacao da Assembleia Geral, quando julgar conveniente, ou no 
caso do artigo 132 da Lei das Sociedades por Ac5es; 
(viii) apreciar os resultados trimestrais das operacoes da Companhia; 
(ix) fiscalizar a ge,vtdo dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papeis da 
Companhia, solicitar informacoes sobre contratos celebrados ou em via de celebracclo, e 
quaisquer outros atos necessarios; 
(x) manifestar-se sobre o relatorio da administracao e as contas da Diretoria; 
(xi) determinar a realizacc7o de inspecoes, auditoria ou tomada de contas nas subsidicirias, 
controladas ou coligadas da Companhia, bem como em fUndacoes que patrocine; 
(xii) manifestar-se previamente sobre atos ou contratos, quando este estatuto social assim o 
exigir; 
(xiii) deliberar, quando autorizado por este estatuto social, sobre a emissao de awes ou de 
bonus de subscricclo; 
(xiv) deliberar sobre a emissclo de debentures simples, nclo conversiveis em awes, 
commercial papers, notas promissorias, bonds, notes e de quaisquer outros titulos de use comum 
no mercado, para distribuiccio pfiblica ou privada; 
(xv) autorizar a alienaccio de bens do ativo nc7o circulante, a constituicao de onus reais e a 
prestacclo de garantias a obrigacoes de terceiros, em montante superior a R$80.000.000,00 
(oitenta milhoes de reais); 
(xvi) aprovar a criacc7o e extincilo de subsidiarias ou controladas no Brasil ou no exterior, 
bem como deliberar, por proposta da Diretoria, sobre a aquisicclo, cesstio, transferencia, 
alienacdo e/ou oneracilo, a qualquer titulo ou forma, de participacoes societarias e valores 
mobiliarios de outras sociedades no Brasil ou no exterior,. 
(xvii) escolher e destituir os auditores independentes, observando-se, nessa escolha, o 
disposto na regulamentacclo apliccivel; 
(xviii) aprovar a proposta da administracao de distribuictio de dividendos, ainda que 
iniercalares ou intermediarios, ou pagamento de juros sobre o capital proprio com base em 
balancos semestrais, trimestrais ou mensais, nos termos deste estatuto social; 
(xix) a deliberaccio, dentro dos limites do capital autorizado, sobre a emisselo de awes da 
Companhia, bonus de subscrictio ou debentures conversiveis em awes, fixando as condic5es de 
emissclo, inclusive preco e prazo de integralizactio, podendo, ainda, excluir o direito de 
preferencia ou reduzir o prazo para o seu exercicio nos casos previstos no artigo 172 da Lei das 
Sociedades por Acoes; 



(xx) aprovar as politicas da Companhia, incluindo, desde que obrigatorias pela 
regulamentacao aplicavel: (a) politica de remuneracao; (b) politica de indicacao de membros do 
Conselho de Administracao, de comites de assessoramento e da Diretoria; (c) politica de 

gerenciamento de riscos; (d) politica de transac5es corn partes relacionadas; e (e) politica de 
negociacao de valores mobiliarios; 
(xxi) elaborar e divulgar parecer litndamentado, .favoravel ou contrario a aceitacao de 
qualquer oferta publica de aquisicao que tenha por objeto as woes de emissao da Companhia 
("OPA"), divulgado ern ate 15 (quinze) digs da publicacao do edital da respectiva OPA, que 
devera abordar, no minimo: (a) a conveniencia e oportunidade da OPA quanto ao interesse da 
Companhia e do conjunto dos acionistas, inclusive em relacao ao prep e aos potenciais impactos 
para a liquidez das woes; (b) quanto aos pianos estrategicos divulgados pelo ofertante em 
relacao a Companhia; e (c) a respeito de alternativas a aceitacao da OPA disponiveis no 
mercado; 
(xxii) exercer as funcoes normativas das atividades da Companhia, podendo avocar para seu 
exame e deliberacao qualquer assunto que nao se compreenda na competencia privativa de outros 
orgaos; e 
(xxiii) deliberar sobre os assuntos que the lbrem submetidos pela Diretoria." 

6. A vista das deliberacOes do item 4 acima, ratificar a remuneracao global da administracao da 

Companhia para o exercicio social de 2019 aprovada na Assembleia Geral Ordinaria realizada em 

17 de abril de 2019, bem como aprovar montante adicional a titulo de remuneracao global da 

administracao da Companhia para o exercicio social de 2019, no valor de ate R$10.000,00 

(dez mil reais). 

7. Tendo em vista a aprovacao de todas as materias dos itens (i) a (v) da ordem do dia, aprovar a 

reforma e consolidacao do estatuto social da Companhia para prever as deliberaceies constantes da' 

presente ata, bem como altera-lo de forma a adapta-lo as clausulas minimas exigidas pelo 

Regulamento do Novo Mercado, o qual passa a vigorar corn a redacao constante do Anexo III a 

presente ata. 

8. Aprovar a realizacao de oferta publica de distribuicao primaria e secundaria de awes ordinarias de 

emissao da Companhia, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaracadas 

de quaisquer onus ou gravames, bem como a submissao do pedido de registro de referida oferta 

perante a CVM, conforme condicOes abaixo: 

(i) 
	

a oferta publica de distribuicao primaria e secundaria de awes ordinarias, nominativas, 

escriturais e sem valor nominal de emissao da Companhia, livres e desembaracadas de 

quaisquer onus ou gravames ("Awes"), no Brasil, sob a coordenacao da XP Investimentos 

Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios S.A. ("Coordenador Lider" ou 

"Agente Estabilizador"), em mercado de balcao nao organizado, nos termos da Instrucao 

da CVM n° 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrucao CVM 400") e 

demais disposicOes legais aplicaveis ("Oferta"). Nao serao realizado.  s esforcos de 



colocacao das AcCies no exterior e nao sera realizado nenhum registro da Oferta ou das 

AcCies em qualquer agencia ou Orgao regulador do mercado de capitais de qualquer outro 

pais, exceto no Brasil, junto a CVM; 

(ii) nos termos do artigo 24 da Instrucao CVM 400, a quantidade de AcOes inicialmente 

ofertadas (sem considerar as AcOes Adicionais, conforme definido abaixo) podera ser 

acrescida em ate 15% (quinze por cento) do total de AcOes inicialmente ofertadas (sem 

considerar as AcOes Adicionais), nas mesmas condicoes e preco das AcOes inicialmente 

ofertadas ("Awes do Lote Suplementar"), conforme opcdo a ser outorgada no contrato de 

distribuicao da Oferta corn relacao as AcOes de propriedade do Acionista Vendedor, a ser 

celebrado entre a Companhia, Leblon Equities Partners V Fundo de Investimento em 

ParticipacOes Multiestrategia ("Acionista Vendedor"), o Coordenador Lider e, na 

qualidade de interveniente-anuente, a B3 ("Contrato de Distribuicao"), pelo Acionista 

Vendedor ao Agente Estabilizador, opcao esta a ser exercida em razao da prestacao de 

servico de estabilizacao de preco das Aceies ("Opcao de Lote Suplementar"). 0 Agente 

Estabilizador tera o direito exclusivo, a partir da data de assinatura do Contrato de 

Distribuicao, inclusive, e por um periodo de ate 30 (trinta) dias contados do primeiro dia 

util apOs a data em que for fixado o Preco por Acao (conforme definido abaixo), inclusive, 

de exercer a Opcdo de Lote Suplementar, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes. 

Conforme disposto no Contrato de Distribuicao, as AcOes do Lote Suplementar nao serao 

objeto de garantia firme de liquidacao por parte do Coordenador Lider; 

(iii) nos termos do artigo 14, §2°, da Instrucao CVM 400, ate a data de divulgacao do anuncio 

de inicio da Oferta, a quantidade total das AcOes inicialmente ofertadas (sem considerar as 

AcOes do Lote Suplementar) podera, a criterio do Acionista Vendedor, corn AcOes de sua 

propriedade, em comum acordo corn o Coordenador Lider, ser acrescida em ate 20% (vinte 

por cento) do total de AcCies inicialmente ofertadas, nas mesmas condicOes e preco das 

AcCies inicialmente ofertadas ("Awes Adicionais"); 

(iv 	o preco por Acao ("Preto por Acao") sera fixado ap6s a conclusao do procedimento de 

coleta de intencOes de investimento a ser realizado corn investidores institucionais pelo 

Coordenado Lider, no Brasil, nos termos do Contrato de Distribuicao, conforme previsto 

no artigo 23, paragrafo 1°, e no artigo 44 da Instrucao CVM 400 ("Procedimento de 

Bookbuilding").  Nos termos do artigo 170, paragrafo 1°, inciso III, da Lei das Sociedades 

por AcOes, a escolha do criterio para determinacao do Preto por Acao é justificada pelo 

fato de que o Preto por Acdo nao promovera a diluicao injustificada dos acionistas da 

Companhia e de que o preco de mercado das AcOes sera aferido de acordo corn a realizacdo 

do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os investidores 

institucionais apresentardo suas intencOes de investimento no contexto da Oferta; 

(v) 	nao sera admitida a distribuicao parcial no ambito da Oferta; 



,-- 
)44arcelo Gonsalves Costa 

Secretario 

a liquidacao das AcOes, no ambito da Oferta, sera efetuada mediante pagamento em moeda 

corrente nacional, a vista e em recursos imediatamente disponiveis; 

(vii) as AcOes objeto da Oferta, conferirdo aos seus subscritores os mesmos direitos, vantagens 

e restricOes conferidos aos atuais titulares de acOes ordinarias de emissao da Companhia, 

nos termos da Lei das Sociedades por PicOes, do Regulamento do Novo Mercado e do 

Estatuto Social da Companhia; e 

(viii) as demais caracteristicas da Oferta constardo dos prospectos a serem arquivados na CVM, 

hem como do Contrato de Distribuicao e demais documentos e antrincios da Oferta 

aplicaveis. 

8.1 Aprovar a exclusdo do direito de preferencia dos atuais acionistas da Companhia na subscricao 

das PicOes a serem emitidas no ambito da Oferta, em conformidade com o disposto no 

artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por AcOes, e no [artigo 5°, paragrafo 6°, e no 

artigo 14, inciso (xix)], do Estatuto Social da Companhia, sendo que o aumento de capital 

social da Companhia em decorrencia da Oferta sera realizado dentro do limite de capital 

autorizado previsto no [artigo 5°, paragrafo 1°,] do Estatuto Social da Companhia. 

9. Autorizar o Conselho de Administracab e a Diretoria, conforme o caso, a tomar todas as 

providencias e praticar todos os atos necessarios a implementacao das deliberacOes constantes desta 

ata, inclusive a realizacao da Oferta, bem como a ratificacao dos atos ja realizados. 

VI. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a sessao foi suspensa pelo tempo necessario 

lavratura da presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os 

presentes. Certifico que a presente ata é cOpia feel da original, lavrada em livro proprio. 

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2019 

Mesa: 

Tulin Cintra 
Presidente 



Tülio Cintra 
Presidente 

PRINER SERVIcOS INDUSTRIALS S.A. 

CNPJ/MF n° 18.593.815/0001-97 
NIRE n° 33.3.0031102-5 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 
REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2019 

ANEXO I 

LISTA DE PRESENCA DE ACIONISTAS 

Acionista N° de 

Acres 

103.125.318 

N° de Votos Participacrio 
(%) 

f 	Assinatura 

. 	_ 

.A4--z AV/sf  ... 

Leblon Equities 
Partners V Fundo 
de Investimento 
em Participacaes 

Tobias 
Cepelowicz 

Tillio Cintra 

Multiestrategia  

103.125.318 

19.047,-619 

83,22% 

15,37% 19.047.619 

1,41%  

.,-.-- 

Agillib_. 

wig 	Ardu. 
1.748.044 1.748.044 

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2019. 

onca)lv osta 
Secretario 
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ANEXO II  

TERMOS DE POSSE DOS  

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO  

(Documentos seguem nas proximas paginas.) 

(Restante da pcigina intencionalmente deixado em Branco.) 



PEDRO HENRIQUE ERMONT DE MIRANDA 

TERMO DE POSSE 

Em 12 de dezembro de 2019, compareceu a sede da PRINER SERVICOS INDUSTRIAIS S.A., 
sociedade anonima de capital aberto, inscrita no CNPJ sob o n° 18.593.815/0001-97, com sede na 
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Geremario Dantas, 1.400, lojas 249 a 267, Freguesia, 
Jacarepagua, CEP 22760-401 ("Companhia"),  o Sr. PEDRO HENRIQUE CHERMONT DE 
MIRANDA, brasileiro, casado, engenheiro mecanico, portador da cedula de identidade RG 
n.° 9.299.832-7, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o n.° 023.120.657-70, corn endereco 
comercial na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Niemeyer 02, sala 201, 
Leblon, CEP 22450-220, eleito para o cargo de membro do Conselho de Administracao da Companhia 
("Conselheiro"),  conforme Assembleia Geral Extraordinaria realizada em 12 de dezembro de 2019, 
corn mandato ate a Assembleia Geral Ordinaria que deliberar sobre as demonstracOes financeiras do 
exercicio social de 2020, o qual foi, mediante assinatura do presente Termo de Posse e na forma do 
disposto no artigo 149 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada 
("Lei n° 6.404/76"),  investido no cargo para o qual foi eleito, corn todos os poderes, direitos e 
obrigagOes que the sao atribuidos na forma da lei e do Estatuto Social da Companhia. 

O Conselheiro declara (i) nao estar impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de 
prevaricacao, peita ou suborno, concussao, peculato, contra a economia popular, a fe palica ou a 
propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos palicos, 
como previsto no §1° do art. 147 da Lei n° 6.404/76; (ii) que nao foi condenado a pena de suspensao 
ou inabilitacao temporaria aplicada pela Comissao de Valores Mobiliarios que o tome inelegivel para 
o cargo de administracao de companhia aberta, como estabelecido no §2° do art. do art. 147 da Lei n° 
6.404/76; (iii) que atende ao requisito de reputacao ilibada estabelecido pelo §3° do art. 147 da Lei n° 
6.404/76; e (iv) nao ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia 
e, nao tem, nem representa, interesse conflitante corn o da Companhia, na forma dos incisos I e II do 
§3° do art. 147 da Lei n° 6.404/76. 

O Conselheiro informa a Companhia que recebera citacOes e intimacOes ern processos administrativos 
e judiciais relativos aos atos de sua gestao no endereco acima indicado, para fins do artigo 149, §2°, da 
Lei n° 6.404/76. 

O Conselheiro, adicionalmente, declara estar sujeito a clausula compromissOria prevista no 
Regulamento do Novo Mercado e no artigo 37 do Estatuto Social da Companhia. 

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2019. 



TERMO DE POSSE  

Em 12 de dezembro de 2019, compareceu a sede da PRINER SERVIcOS INDUSTRIAIS S.A., 
sociedade anonima de capital aberto, inscrita no CNPJ sob o n° 18.593.815/0001 -97, com sede na 
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Geremario Dantas, 1.400, lojas 249 a 267, Freguesia, 
Jacarepagua, CEP 22760-401 ("Companhia"),  o Sr. BRUNO DE MELLO PEREIRA, brasileiro, 
solteiro, administrador de empresas, portador da cedula de identidade RG n.° 10048539-0, expedida 
pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o n.° 054.224.087-48, corn endereco comercial na Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Niemeyer 02, sala 201, Leblon, CEP 22450-220, eleito 
para o cargo de membro do Conselho de Administracao da Companhia ("Conselheiro"),  conforme 
Assembleia Geral Extraordinaria realizada em 12 de dezembro de 2019, corn mandato ate a 
Assembleia Geral Ordinaria que deliberar sobre as demonstracOes financeiras do exercicio social de 
2020, o qual foi, mediante assinatura do presente Termo de Posse e na forma do disposto no artigo 149 
da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei n° 6.404/76"),  investido no cargo 
para o qual foi eleito, corn todos os poderes, direitos e obrigacoes que the sao atribuidos na forma da 
lei e do Estatuto Social da Companhia. 

O Conselheiro declara (i) nao estar impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de 
prevaricacao, peita ou suborno, concussao, peculato, contra a economia popular, a fe publica ou a 
propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos palicos, 
como previsto no § 1 ° do art. 147 da Lei n° 6.404/76; (ii) que nao foi condenado a pena de suspensao 
ou inabilitacao temporaria aplicada pela Comissao de Valores Mobiliarios que o tome inelegivel para 
o cargo de administracao de companhia aberta, como estabelecido no §2° do art. do art. 147 da Lei n° 
6.404/76; (iii) que atende ao requisito de reputacao ilibada estabelecido pelo §3° do art. 147 da Lei n° 
6.404/76; e (iv) nao ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia 
e, nao tem, nem representa, interesse conflitante corn o da Companhia, na forma dos incisos I e II do 
§3° do art. 147 da Lei n° 6.404/76. 

O Conselheiro informa a Companhia que recebera citacOes e intimacOes em processos administrativos 
e judiciais relativos aos atos de sua gestdo no endereco acima indicado. para fins do artigo 149, §2°, da 
Lei n° 6.404/76. 

O Conselheiro, adicionalmente, declara estar sujeito a clausula compromissOria prevista no 
Regulamento do Novo Mercado e no artigo 37 do Estatuto Social da Companhia. 

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2019. 

BRUN() DE MELLO PEREIRA 



TERMO DE POSSE 

Em 12 de dezembro de 2019, compareceu a sede da PRINER SERVICOS INDUSTRIAIS S.A., 
sociedade anonima de capital aberto, inscrita no CNPJ sob o n° 18.593.815/0001-97, corn sede na 
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Geremario Dantas, 1.400, lojas 249 a 267, Freguesia, 
Jacarepagua, CEP 22760-401 ("Companhia"), o Sr. ROBERTO CARMELO DE OLIVEIRA, 
brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade n.° 45891, expedida pelo 
CREA/RJ, inscrito no CPF sob o n.° 399.935.827-00, residente e domiciliado na Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Joao Cabral de Mello Neto 350, apto. 1704, bloco 1, 
Barra da Tijuca, CEP 22775-057, eleito para o cargo de membro do Conselho de Administracao da 
Companhia ("Conselheiro"), conforme Assembleia Geral Extraordinaria realizada em 
12 de dezembro de 2019, corn mandato ate a Assembleia Geral Ordinaria que deliberar sobre as 
demonstracOes financeiras do exercicio social de 2020, o qual foi, mediante assinatura do presente 
Termo de Posse e na forma do disposto no artigo 149 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
conforme alterada ("Lei n° 6.404/76"), investido no cargo para o qual foi eleito, corn todos os poderes, 
direitos e obrigagOes que the sao atribuidos na forma da lei e do Estatuto Social da Companhia. 

O Conselheiro declara (i) nao estar impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de 
prevaricacao, peita ou suborno, concussao, peculato, contra a economia popular, a fe palica ou a 
propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos publicos, 
como previsto no §1° do art. 147 da Lei n° 6.404/76; (ii) que nao foi condenado a pena de suspensao 
ou inabilitacao temporaria aplicada pela Comissao de Valores Mobiliarios que o tome inelegivel para 
o cargo de administracao de companhia aberta, como estabelecido no §2° do art. do art. 147 da Lei n° 
6.404/76; (iii) que atende ao requisito de reputacao ilibada estabelecido pelo §3° do art. 147 da Lei no 
6.404/76; e (iv) nao ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia 
e, nao tern, nem representa, interesse conflitante corn o da Companhia, na forma dos incisos I e II do 
§3° do art. 147 da Lei n° 6.404/76. 

O Conselheiro informa a Companhia que recebera citacOes e intimacOes em processos administrativos 
e judiciais relativos aos atos de sua gestao no endereco acima indicado, para fins do artigo 149, §2°, da 
Lei n° 6.404/76. 

O Conselheiro, adicionalmente, declara estar sujeito a clausula compromissOria prevista no 
Regulamento do Novo Mercado e no [artigo 37] do Estatuto Social da Companhia. 

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2019. 

ROBERTO CARMELO DE OLIVEIRA 



TERMO DE POSSE 

Em 12 de dezembro de 2019, compareceu a sede da PRINER SERVIcOS INDUSTRIALS S.A., 
sociedade anonima de capital aberto, inscrita no CNPJ sob o n° 18.593.815/0001-97, corn sede na 
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Geremario Dantas, 1.400, lojas 249 a 267, Freguesia, 
Jacarepagua, CEP 22760-401 ("Companhia"), o Sr. EDUARDO KHAIR CHALITA, brasileiro, 
divorciado, engenheiro, portador da cedula de identidade RG n.° 04340487-0, expedida pelo IFP-RJ, 
inscrito no CPF sob o n.° 600.137.107-53, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro, na Rua Faro, 41/605, Jardim Botanico, CEP 22461-020, eleito para o cargo de 
membro do Conselho de Administracao da Companhia ("Conselheiro"), conforme Assembleia Geral 
Extraordinaria realizada em 12 de dezembro de 2019, com mandato ate a Assembleia Geral Ordinaria 
que deliberar sobre as demonstracOes financeiras do exercicio social de 2020, o qual foi, mediante 
assinatura do presente Termo de Posse e na forma do disposto no artigo 149 da Lei n° 6.404, de 
15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei n° 6.404/76"), investido no cargo para o qual foi 
eleito, com todos os poderes, direitos e obrigacOes que the sao atribuidos na forma da lei e do Estatuto 
Social da Companhia. 

0 Conselheiro declara (i) nao estar impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de 
prevaricacao, peita ou suborn°, concussao, peculato, contra a economia popular, a fe pablica ou a 
propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos pablicos, 
como previsto no §1° do art. 147 da Lei n° 6.404/76; (ii) que nao foi condenado a pena de suspensao 
ou inabilitacao temporaria aplicada pela Comissao de Valores Mobiliarios que o tome inelegivel para 
o cargo de administracao de companhia aberta, como estabelecido no §2° do art. do art. 147 da Lei n° 
6.404/76; (iii) que atende ao requisito de reputacao ilibada estabelecido pelo §3° do art. 147 da Lei n° 
6.404/76; e (iv) nao ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia 
e, nao tem, nem representa, interesse conflitante corn o da Companhia, na forma dos incisos I e II do 
§3° do art. 147 da Lei n° 6.404/76. 

O Conselheiro informa a Companhia que recebera citacOes e intimaceies em processos administrativos 
e judiciais relativos aos atos de sua gestdo no endereco acima indicado, para fins do artigo 149, §2°, da 
Lei n° 6.404/76. 

O Conselheiro, adicionalmente, declara estar sujeito a clausula compromissoria prevista no 
Regulamento do Novo Mercado e no artigo 37 do Estatuto Social da Companhia. 

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2019. 

EDUARDO KHAIR CHA T A 



TERMO DE POSSE 

Em 12 de dezembro de 2019, compareceu a sede da PRINER SERVIcOS INDUSTRIAIS S.A., 
sociedade anonima de capital aberto, inscrita no CNPJ sob o n° 18.593.815/0001-97, corn sede na 
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Geremario Dantas, 1.400, lojas 249 a 267, Freguesia, 
Jacarepagua, CEP 22760-401 ("Companhia"),  o Sr. PEDRO HERMES DA FONSECA RUDGE, 
brasileiro, casado, bacharel em economia, portador da cedula de identidade RG n.° 10.552.959-8, 
expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o n.° 016.802.887-50, residente e domiciliado na Cidade do 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Niemeyer 02, sala 201, Leblon, CEP 22450-220, 
eleito para o cargo de membro do Conselho de Administracao da Companhia ("Conselheiro"), 

 conforme Assembleia Geral Extraordinaria realizada em 12 de dezembro de 2019, corn mandato ate a 
Assembleia Geral Ordinaria que deliberar sobre as demonstraceies financeiras do exercicio social de 
2020, o qual foi, mediante assinatura do presente Termo de Posse e na forma do disposto no artigo 149 
da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei n° 6.404/76"),  investido no cargo 
para o qual foi eleito, corn todos os poderes, direitos e obrigagOes que the sao atribuidos na forma da 
lei e do Estatuto Social da Companhia. 

0 Conselheiro declara (i) nao estar impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de 
prevaricacao, peita ou suborno, concussao, peculato, contra a economia popular, a fe publica ou a 
propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos publicos, 
como previsto no §1° do art. 147 da Lei n° 6.404/76; (ii) que nao foi condenado a pena de suspensao 
ou inabilitacao temporaria aplicada pela Comissao de Valores Mobiliarios que o tome inelegivel para 
o cargo de administracao de companhia aberta, como estabelecido no §2° do art. do art. 147 da Lei n° 
6.404/76; (iii) que atende ao requisito de reputacao ilibada estabelecido pelo §3° do art. 147 da Lei n° 
6.404/76; e (iv) nao ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia 
e, nao tem, nem representa, interesse conflitante corn o da Companhia, na forma dos incisos I e II do 
§3° do art. 147 da Lei n° 6.404/76. 

O Conselheiro informa a Companhia que recebera citacOes e intimacOes em processos administrativos 
e judiciais relativos aos atos de sua gestao no endereco acima indicado, para fins do artigo 149, §2°, da 
Lei n° 6.404/76. 

O Conselheiro, adicionalmente, declara estar sujeito a clausula compromissoria prevista no 
Regulamento do Novo Mercado e no artigo 37 do Estatuto Social da Companhia. 

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2019. 

PEDRO HER ES DA FONSECA RUDGE 



PRINER SERVIcOS INDUSTRIAIS S.A. 

CNPJ/MF n° 18.593.815/0001-97 
NIRE n° 33.3.0031102-5 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 
REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2019 

ANEXO III  

ESTATUTO SOCIAL  

Capitulo I 
Denominacao, Sede, Objeto e Duracao 

Artigo 1°. A PRINER SERVIcOS INDUSTRIAIS S.A. ("Companhia") d uma sociedade anonima 
que se rege por este estatuto social e pela legislacao e pela regulamentacao aplicaveis. 

Paragrafo Unico. Corn a admissao da Companhia no segmento especial de listagem denominado Novo 
Mercado, da B3 S.A. — Bolsa, Brasil e Balcao ("B3"), sujeitar-se-do a Companhia, seus acionistas, 

incluindo acionistas controladores, administradores e membros do Conselho Fiscal, quando instalado, 
as disposicOes do Regulamento do Novo Mercado. 

Artigo 2°. A Companhia tern sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na 
Avenida Geremario Dantas, 1400, lojas 249 a 267, Freguesia, Jacarepagua, CEP 22.760-401. 

Paragrafo Onico. A Companhia, mediante deliberacao da Diretoria, podera abrir, manter ou encerrar 
filiais, sucursais, agencias e escritorios de qualquer natureza em qualquer localidade do pais ou do 
exterior. 

Artigo 3°. A Companhia tern por objeto social: 

(i) a locacao e venda, corn montagem ou nap, de andaimes de acesso ou estruturais, plataformas 
de trabalho suspensa e habitaculos pressurizados, compreendendo suas peps, pisos e demais 
componentes e acessOrios, em ago, aluminio e madeira; 

(ii) a prestacao de servicos de pintura industrial e civil, jateamento abrasivo, hidrojateamento, 
isolamento tdrmico, protecao passiva contra incendio, movimentacao de carga, caldeiraria, 

refratario, inspecao e ensaios nao destrutivos, incluindo servico corn o acesso por corda 
utilizado pelos escaladores industriais e outros equipamentos e servicos inerentes a tais 
atividades, assim como fabricacao, montagem e comercializacan de produtos proprios para 
tais atividades; 



(iii) 	importacdo e exportacao de andaimes e equipamentos de acesso e habitaculos pressurizados 

compreendendo suas peps, pisos e demais componentes e acessorios, 

consultoria e venda de projetos de engenharia, nos mercados de manutenedo e montagem 
industrial; 

(v) servico de manutencao e construcao de obra civil (construe -do ou reparos em obras existentes); 

(vi) participacdo em outras sociedades no Brasil nu no exterior, na qualidade de sOcia ou acionista, 
ou em consorcios, 

(vii) a prestacdo de servicos de manutencao corretiva e preventiva, comissionamento, partida e 

montagem de maquinas e equipamentos mecanicos, hidraulicos, pneumaticos e eletricos, 
incluindo sistemas de iluminacdo predial e industrial, sistemas eletronicos automatizados ou 
ndo; 

(viii) a manutenedo (abertura, reparo, montagem, desmontagem, fabricacao de trechos de processo) 

de equipamentos estaticos, rotativos, linhas de processo, valvulas e acessorios pertinentes, 
equipamentos de geracdo de energia como motores e turbinas, geradores de calor, vasos de 
pressdo, a conducao de testes, controle de qualidade e regulagem; 

(ix) a montagem e desmontagem de estruturas metalicas, soldas de precisao, planejamento e 
detalhamento de montagem, inspecdo e controle de qualidade; 

(x) a conducao de testes de integridade em linhas e vasos de pressao, utilizando-se metodos 
hidraulicos ou pneumaticos; 

(xi) a prestacdo de servicos de manutenedo corretiva, preventiva e sensitiva de instrumentos e de 
instalacOes de instrumentos, incluindo valvulas, visores, chaves instrumentadas, botoeiras, 
atuadores e medidores; e 

a manutencao de obras civis ou de infraestrutura, como reparos de pavimentos, recuperacao 
estrutural e de alvenaria, demolicao, concretagem, substituicao de acabamentos, reparos 
eletricos e hidraulicos, concretagem, escavacdo, aterros, recuperacao de pisos, dutos, 
inspecOes e controle de qualidade. 

Artigo 4°. 0 prazo de duracao da Companhia é indeterminado. 



Capitulo II 
Capitais e Acoes 

Artigo 5°. 0 capital social da Companhia é de R$73.367.219,62 (setenta e tres milhOes, trezentos e 

sessenta e sete mil, duzentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos), totalmente subscrito e 

integralizado, divido em 20.653.497 (vinte milhOes, seiscentas e cinquenta e tres mil, quatrocentas e 

noventa e sete) de awes ordinarias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. 

Paragrafo 1°. 0 capital social da Companhia podera ser aumentado em ate 27.000.000 (vinte e sete 

milhOes) de awes ordinarias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, independentemente de 

alteracao a este estatuto social, por meio de deliberacao do Conselho de Administracao, que 

estabelecera as condicOes da emissao, inclusive preco, prazo e forma de integralizacao. 

Paragrafo 2°. A Companhia, dentro do limite do capital autorizado e de acordo corn plano aprovado 

por Assembleia Geral, podera outorgar opcdo de compra de awes a seus administradores ou 

empregados, ou a pessoas naturais que the prestem servicos. 

Paragrafo 3°. Cada acao ordinaria da direito a um voto nas deliberaceies da Assembleia Geral. 

Paragrafo 4°. Todas as awes da Companhia sao escriturais e serao mantidas em conta de depOsito em 
nome de seus titulares, junto a instituicao financeira autorizada pela Comissao de Valores Mobiliarios 

("CVM") e designada pelo Conselho de Administracao. 0 custo de transferencia e averbacao, assim 
como o custo do servico relativo as awes escriturais podera ser cobrado diretamente do acionista pela 

instituicao escrituradora, observados os limites maximos fixados pela legislacao pertinente. 

Paragrafo 5°. 0 capital social da Companhia sera representado exclusivamente por awes ordinarias, 
ficando vedada a emissao, pela Companhia, de awes preferenciais e de partes beneficiarias. 

Paragrafo 6°. Na proporcao do numero de awes de que forem titulares, os acionistas terao direito de 
preferencia a subscricao de novas awes ou de valores mobiliarios conversiveis em awes, na forma do 
artigo 171 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por 
Aceies").  0 direito de preferencia sera exercido dentro do prazo decadencial de 30 (trinta) dias. As 
emissOes de awes, bonus de subscricao ou debentures conversiveis em awes, poderao ser aprovadas 
pelo Conselho de Administracao, observado o limite do capital autorizado, corn exclusao ou reducao 
do prazo para exercicio do direito de preferencia, nas hipoteses previstas no artigo 172 da Lei das 
Sociedades por PicOes. 

Capitulo III 
Assembleia Geral 

Artigo 6°. A Assembleia Geral reunir-se-d, ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) primeiros meses 

seguintes ao termino do exercicio social, para deliberar sobre as materias constantes do artigo 132 da 



Lei das Sociedades por Aceies e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem, 
observadas em sua convocacao, instalacao e deliberacOes, as prescricOes legais pertinentes e as 

disposicoes deste estatuto social. 

Paragrafo°1°. Ressalvadas as excecOes previstas na Lei das Sociedades por AcCies e nas demais 

regulamentacOes aplicaveis, as assembleias gerais serao convocadas corn, no minimo, 15 (quinze) dias 

corridos de antecedencia para primeira convocacao e, no minimo, 8 (oito) dias corridos de antecedencia 

para segunda convocacao. 

Paragrafo°2°. Ressalvadas as excecOes previstas em lei, a Assembleia Geral sera instalada, em primeira 
convocacao, corn a presenca de acionistas que representem no minimo 25% (vinte e cinco por cento) 

do capital social e, em segunda convocacao, corn qualquer numero. 

Paragrafo°3°. As deliberacOes da Assembleia Geral, ressalvadas as excecOes previstas em lei, serao 
tomadas por maioria de votos dos presentes, nao se cornputando os votos em branco. 

Artigo 7°. A Assembleia Geral sera instalada e presidida pelo presidente do Conselho de Administracao 

ou, em sua ausencia ou impedimento, pelo vice-presidente do Conselho de Administracao, ou, ainda, 
na ausencia ou impedimento deste, por membro do Conselho de Administracao escolhido por maioria 
de votos dos demais membros do Conselho de Administracao. 0 presidente da Assembleia Geral 

escolhera, dentre os presentes, aquele que exercera a funcao de secretario, que podera ser acionista ou 
nao da Companhia. 

Artigo 8°. Nas assembleias gerais, os acionistas deverao apresentar, preferencialmente, corn 
48 (quarenta e oito) horas de antecedencia: (i) um documento de identidade, caso o acionista seja 
pessoa fisica; (ii) os atos societarios pertinentes que comprovem a representacao legal e documento de 

identidade do representante, caso o acionista seja pessoa juridica; (iii) comprovante da participacao 
acionaria na Companhia emitido pela instituicao depositaria corn data maxima de 5 (cinco) dias 
anteriores a Assembleia Geral; e (iv) se for o caso, procuracao, nos termos do artigo 126, paragrafo 1°, 
da Lei das Sociedades por AcOes. 

Paragrafo Onico. Os acionistas poderao fazer-se representar nas assembleias gerais por procurador 
constituido ha menos de 1 (urn) ano, que seja acionista, administrador da Companhia, advogado, 
instituicao financeira ou administrador de fundo de investimento que represente os condominos. 

Artigo 9°. As deliberacoes da Assembleia Geral serao registradas em ata lavrada no Livro de Atas das 
assembleias gerais da Companhia, e deverao ser: (i) lavradas na forma de sumario dos fatos ocorridos, 
inclusive dissidencias e protestos, contendo a transcricao das deliberacOes tomadas, observado o 

disposto no artigo 130 da Lei das Sociedades por AcOes; e (ii) publicadas com omissao das assinaturas 
dos acionistas. 

Artigo 10. Compete a Assembleia Geral, alem das demais atribuicOes previstas em lei e neste estatuto 
social: 



(i) reformar o estatuto social; 

(ii) eleger e destituir os membros do Conselho de Administracdo e do Conselho Fiscal, caso 

instalado, bem como definir o n6mero de membros do Conselho de Administracdo e do 

Conselho Fiscal, caso instalado; 

(iii) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as demonstraceies 

financeiras; 

(iv) deliberar sobre a dissolucdo, liquidacdo, fusdo, cisdo, transformacdo ou incorporacdo 

(inclusive incorporacdo de acOes) da Companhia; 

(v) apresentar pedidos de recuperacdo judicial ou extrajudicial, ou de autofalencia; 

(vi) atribuir bonificacOes em awes e decidir sobre eventuais grupamentos e desdobramentos de 
acOes, 

(vii) aprovar planos de outorga de °Kap de compra de awes aos seus administradores e 
empregados, ou a pessoas naturals que prestem servicos a Companhia ou a suas controladas; 

(viii) deliberar, de acordo corn proposta apresentada pela administracdo, sobre a destinacdo do lucro 
liquido do exercicio e a distribuicdo de dividendos ou pagamento de juros sobre o capital 

prOprio, corn base nas demonstracOes financeiras anuais; 

(ix 
	

deliberar sobre aumento ou reducdo do capital social, bem como qualquer decisdo que envolva 

a recompra, resgate ou amortizacdo de awes, em conformidade corn as disposicOes deste 
estatuto social, excetuada a disposicdo prevista no paragrafo 1° do artigo 5° deste Estatuto 
Social; 

(x) 	deliberar sobre a emissdo de novas awes ou outros titulos conversiveis em awes, observadas 
as competencias do Conselho de Administracdo, conforme o disposto no paragrafo 1° do 
artigo 5° e no artigo 14, item (xix), deste estatuto social; 

deliberar sobre o cancelamento do registro de companhia aberta, quando a respectiva oferta 
pithlica de aquisicdo de awes for formulada pela propria Companhia; 

(xii) aprovar a dispensa da realizacdo da oferta publica de aquisicdo de awes no caso de saida do 
Novo Mercado, nos termos do Regulamento do Novo Mercado; e 

(xiii) anuir para que, em caso de reorganizacdo societaria que envolva a transferencia da base 

acionaria da Companhia, as sociedades resultantes ndo pleiteiem o ingresso no Novo Mercado, 
nos termos do Regulamento do Novo Mercado. 



Capitulo IV 
Administracao 

Seca() I 
Normas Gerais 

Artigo 11. A Companhia sera administrada pelo Conselho de Administracao e pela Diretoria, na forma 

da legislacao e regulamentacao aplicaveis e deste estatuto social. 

Paragrafo 1°. Os cargos de presidente do Conselho de Administracao e de diretor presidente ou 

principal executivo da Companhia nao poderao ser acumulados pela mesma pessoa, exceto na hipotese 

de vacancia, observados os termos do Regulamento do Novo Mercado. 

Paragrafo 2°. A posse dos membros do Conselho de Administracao e da Diretoria estard condicionada 
a previa assinatura do termo de posse, que deve contemplar sua sujeicao a clausula compromissoria 
referida no Capitulo XI abaixo, estando dispensados de prestar caucao em garantia de sua gestao. 

Paragrafo 3°. Findo os respectivos mandatos, os membros do Conselho de Administracao e da Diretoria 

permanecerao em seus cargos ate a investidura de seus sucessores. 

Paragrafo 4°. A remuneracao global e anual dos membros do Conselho de Administracao e da Diretoria 
sera fixada pela Assembleia Geral, cabendo ao Conselho de Administracao sua alocacao entre os seus 

proprios membros e os membros da Diretoria. 

Seca() II 
Conselho de Administracao 

Artigo 12. 0 Conselho de Administracao sera composto por, no minimo, 5 (cinco) e, no maxim°, 
9 (nove) membros, todos eleitos e destituiveis pela Assembleia Geral, corn mandato unificado de 

2 (dois) anos, sendo permitida a reeleicao. 

Paragrafo 1°. Dos membros do Conselho de Administracao, no minimo, 2 (dois) ou 20% (vinte por 
cento), o que for maior, deverao ser conselheiros independentes, nos termos do Regulamento do Novo 
Mercado, devendo a caracterizacao dos indicados ao Conselho de Administracao como conselheiros 
independentes ser deliberada na Assembleia Geral que os eleger, sendo tambem considerado(s) como 

independente(s) o(s) membro(s) do Conselho de Administracao eleito(s) mediante a faculdade prevista 
no artigo 141, paragrafos 4° e 5° da Lei das Sociedades por PicOes, na hipotese de haver acionista 
controlador. 



Paragrafo 2°. Quando, em decorrencia da observancia do percentual referido no paragrafo 1' deste 

artigo 12, o resultado gerar um ntImero fracionario, a Companhia deve proceder ao arredondamento 

para o mitmero inteiro imediatamente superior, nos termos do Regulamento do Novo Mercado. 

Paragrafo 3°. 0 Conselho de Administracao tera 1 (um) presidente e 1 (um) vice-presidente, eleitos 

pelos membros do Conselho de Administracao na primeira reuniao que suceder a Assembleia Geral 

que eleger os membros do Conselho de Administracao. No caso de ausencia ou impedimento 

temporario do presidente do Conselho de Administracao, as funcOes de presidente sera() exercidas por 

outro membro do Conselho de Administracao indicado pelo presidente. 

Paragrafo 4°. Ocorrendo a vacancia do cargo de membro do Conselho de Administracao, competird ao 

Conselho de Administracao nomear um substituto que servird ate a prOxima Assembleia Geral. 

Artigo 13.0 Conselho de Administracao reunir-se-d, ordinariamente, 4 (quatro) vezes por ano, ao final 
de cada trimestre e, extraordinariamente, sempre que necessario, mediante convocacao do presidente 
do Conselho de Administracao, por iniciativa prOpria ou provocacao de qualquer membro do Conselho 
de Administracao, mediante notificacao escrita entregue corn antecedencia minima de 5 (cinco) dias e 
corn a indicacao da data, do local e da pauta dos assuntos a serem tratados, ressalvados os casos de 

urgencia, nos quaffs as reuniOes do Conselho de Administracdo poderao ser convocadas por seu 
Presidente sem a observancia do prazo acima, desde que inequivocamente cientes todos os demais 
membros do Conselho de Administracao. As convocacOes das reuniOes do Conselho de Administracao 
poderao ser feitas por carta ou correio eletronico, corn comprovante de recebimento. 

Paragrafo 1°. As reuniOes do Conselho de Administracao sera() instaladas, em primeira convocacao, 

corn a presenca da maioria dos seus membros e, em segunda convocacao, por qualquer numero. 

Paragrafo 2°. As reuniOes do Conselho de Administracao serao presididas pelo presidente ou, na 

ausencia deste, por outro membro do Conselho de Administracao indicado pela maioria dos demais 
membros presentes, e secretariadas por urn conselheiro indicado pelo presidente da reuniao em questao. 

Paragrafo 3°. No caso de ausencia temporaria de qualquer membro do Conselho de Administracao, o 
respectivo membro do Conselho de Administracao podera, corn base na pauta dos assuntos a serem 
tratados, manifestar seu voto por escrito por meio de delegacao feita em favor de outro conselheiro, 
mediante voto escrito antecipado, por meio de carta ou fac-simile entregue ao presidente do Conselho 
de Administracao, na data da reuniao, ou ainda, por correio eletronico digitalmente certificado. 

Paragrafo 4°. Quaisquer dos membros do Conselho de Administracao podera convidar membros da 
Diretoria da Companhia e eventuais terceiros para fins de discussao, apresentacao de informacOes e 
esclarecimentos de assuntos do interesse da Companhia e de suas controladas, ou que sejam uteis ou 
necessarios a deliberacao de materia que constar da ordem do dia. 

Paragrafo 5°. Os membros do Conselho de Administracao poderao participar das reuniOes do Conselho 



de Administracdo por meio de videoconferencia ou conferencia telefonica. Tal participacdo sera 

considerada presenca pessoal na respectiva reunido. Neste caso, os membros do Conselho de 
Administracdo que participarem remotamente da reunido do Conselho de Administracdo poderdo 

expressar seus votos, na data da reunido, por escrito, por meio de carta, fac-simile ou correio eletronico 

digitalmente certificado. 

Paragrafo 6°. Independentemente das formalidades estabelecidas neste estatuto social, sera considerada 

regular a reunido em que comparecerem todos os membros do Conselho de Administracdo. 

Paragrafo 7°. Ao termino de cada reunido do Conselho de Administracdo devera ser lavrada ata, que 
sera assinada por todos os membros do Conselho de Administracdo fisicamente presentes a reunido, e 

posteriormente transcrita no livro de atas das reuniOes do Conselho de Administracdo da Companhia. 

Os votos proferidos por membros do Conselho de Administracdo que participarem remotamente da 
reunido do Conselho de Administracdo ou que tenham se manifestado na forma do paragrafo 3° deste 
artigo 13, deverdo igualmente constar no livro de atas das reuniOes do Conselho de Administracdo, 
devendo a cOpia da carta, fac-simile ou mensagem eletronica, conforme o caso, contendo o voto do 
respectivo membro do Conselho de Administracdo, ser juntada ao livro logo apOs a transcricdo da ata. 

As atas de reunido do Conselho de Administracdo que contiverem deliberacdo destinada a produzir 

efeitos perante terceiros, sera) publicadas e arquivadas no registro public° de empresas mercantis. 

Artigo 14. Compete ao Conselho de Administracdo da Companhia, alem das demais atribuicOes 

previstas na legislacdo e na regulamentacdo aplicaveis, ou neste estatuto social: 

(i) fixar a orientacdo geral dos negocios da Companhia; 

(ii) eleger e destituir os diretores da Companhia e fixar suas atribuicOes, observando o disposto 

neste estatuto social; 

(iii) aprovar o orcamento anual, o piano de negOcios, bem como quaisquer planos de estrategia, de 
investimento, anuais e/ou plurianuais, e projetos de expansdo da Companhia; 

(iv) criar e alterar as competencias, regras de funcionamento, convocacdo e composicdo dos 
orgdos de administracdo da Companhia, incluindo seus comites de assessoramento; 

(v) aprovar orcamento de comites de assessoramento, se e quando instaurados; 

(vi) manifestar—se previamente sobre qualquer proposta a ser submetida a deliberacdo da 
Assembleia Geral; 

(vii) deliberar sobre a convocacdo da Assembleia Geral, quando julgar conveniente, ou no caso do 
artigo 132 da Lei das Sociedades por AcOes; 

(viii) 	apreciar os resultados trimestrais das operacOes da Companhia; 



fiscalizar a gestao dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papeis da Companhia, 

solicitar informacOes sobre contratos celebrados ou em via de celebracao, e quaisquer outros 

atos necessarios; 

(x) manifestar-se sobre o relatorio da administracao e as contas da Diretoria; 

(xi) determinar a realizacdo de inspecOes, auditoria ou tomada de contas nas subsidiarias, 

controladas ou coligadas da Companhia, bem como em fundacOes que patrocine; 

(xii) manifestar-se previamente sobre atos ou contratos, quando este estatuto social assim o exigir; 

(xiii) deliberar, quando autorizado por este estatuto social, sobre a emissao de acOes ou de bonus de 

subscricao; 

(xiv) deliberar sobre a emissao de debentures simples, nao conversiveis em acOes, commercial 

papers, notas promissorias, bonds, notes e de quaisquer outros titulos de use comum no 

mercado, para distribuicao palica ou privada; 

autorizar a alienacao de bens do ativo nao circulante, a constituican de onus reais e a prestacao 

de garantias a obrigagOes de terceiros, em montante superior a R$80.000.000,00 (oitenta 

milhOes de reais); 

(xvi) aprovar a criacao e extincao de subsidiarias ou controladas no Brasil ou no exterior, bem como 

deliberar, por proposta da Diretoria, sobre a aquisicao, cessao, transferencia, alienação e/ou 
oneracao, a qualquer titulo ou forma, de participacOes societarias e valores mobiliarios de 

outras sociedades no Brasil ou no exterior; 

(xvii) escolher e destituir os auditores independentes, observando-se, nessa escolha, o disposto na 

regulamentacao aplicavel; 

(xviii) aprovar a proposta da administracdo de distribuicao de dividendos, ainda que intercalares ou 

intermediarios, ou pagamento de juros sobre o capital proprio corn base em balancos 

semestrais, trimestrais ou mensais, nos termos deste estatuto social; 

(xix) a deliberacao, dentro dos 1 imites do capital autorizado, sobre a emissao de acOes da 
Companhia, bonus de subscricao ou debentures conversiveis em ayOes, fixando as condiceies 
de emissao, inclusive preco e prazo de integralizacao, podendo, ainda, excluir o direito de 
preferencia ou reduzir o prazo para o seu exercicio nos casos previstos no artigo 172 da Lei 

das Sociedades por AcCies; 

aprovar as politicas da Companhia, incluindo, desde que obrigatOrias pela regulamentacao 

aplicavel: (a) politica de remuneracan; (b) politica de indicação de membros do Conselho de 



Administracao, de comites de assessoramento e da Diretoria; (c) politica de gerenciamento de 
riscos; (d) politica de transacOes corn partes relacionadas; e (e) politica de negociacao de 
val ores mobiliarios; 

(xxi) elaborar e divulgar parecer fundamentado, favoravel ou contrario a aceitacao de qualquer 

oferta prIblica de aquisicao que tenha por objeto as awes de emissao da Companhia ("OPA"), 

divulgado em ate 15 (quinze) dias da publicacao do edital da respectiva OPA, que devera 

abordar, no minimo: (a) a conveniencia e oportunidade da OPA quanto ao interesse da 

Companhia e do conjunto dos acionistas, inclusive em relacao ao preco e aos potenciais 

impactos para a liquidez das awes; (b) quanto aos pianos estrategicos divulgados pelo 
ofertante em relacao a Companhia; e (c) a respeito de alternativas a aceitacao da OPA 
disponiveis no mercado; 

(xxii) exercer as funcoes normativas das atividades da Companhia, podendo avocar para seu exame 

e deliberacao qualquer assunto que nao se compreenda na competencia privativa de outros 
orgaos; e 

(xxiii) deliberar sobre os assuntos que the forem submetidos pela Diretoria. 

Artigo 15. 0 Conselho de Administracao, para melhor desempenho de suas funcOes, podera criar 
comites ou grupos de trabalho corn objetivos definidos, sendo integrados por pessoas por ele 

designadas dentre os membros da administracao e/ou outras pessoas ligadas, direta ou indiretamente, 
a Companhia. Cabera ao Conselho de Administracao a aprovacao do regimento interno dos comites ou 
grupos de trabalho eventualmente criados. 

Seca() III 
Diretoria 

Artigo 16. A Diretoria sera composta por, no minimo, 2 (dois) e, no maxim, 5 (cinco) diretores, todos 

residentes no Pais, acionistas ou nao, e eleitos e destituiveis a qualquer tempo pelo Conselho de 

Administracao, sendo designados: (i) 1 (um) diretor presidente; (ii) 1 (um) diretor financeiro; 

(iii) 1 (urn) diretor de relacOes corn investidores; (iv) 1 (um) diretor de operacOes; e (v) os demais, se 
houver, diretores sem designacao especifica. 

Paragrafo 1°. Urn diretor podera acumular mais de uma funcao, desde que observado o rulmero minimo 
de diretores previsto na Lei de Sociedades por AcOes. 

Paragrafo 2°. Os membros da Diretoria serao eleitos para urn mandato de 1 (um) ano, sendo permitida 
a reeleicao. 



Paragrafo 3°. Em caso de vacancia de cargo de diretor, sera imediatamente convocada uma reuniao do 

Conselho de Administracao para a eleicao do(s) substituto(s). 

Paragrafo 4°. 0 mandato dos membros da Diretoria se estendera ate a investidura dos respectivos 

sucessores, exceto se de outra forma for deliberado em reunido do Conselho de Administracao. 

Artigo 17. Os diretores da Companhia terao as seguintes atribuicOes, dentre outras que lhes venham a 

ser cometidas pelo Conselho de Administracao: 

(i) cabe ao diretor presidente, especialmente: (a) fazer com que sejam observados este estatuto 

social e as deliberacOes do Conselho de Administracao e da Assembleia Geral; (b) submeter, 

anualmente, a apreciacao do Conselho de Administracao, o relatorio da administracao e as 
contas da Diretoria, juntamente corn o relatorio dos auditores independentes, bem como a 

proposta para alocacao dos lucros auferidos no exercicio fiscal precedente; e (c) conduzir e 
coordenar as atividades dos diretores no ambito dos deveres e atribuicOes estabelecidos para 
os respectivos diretores pelo Conselho de Administracao e por este estatuto social; 

(ii) cabe ao diretor financeiro coordenar as atividades das areas economico-financeiras e contabeis 
da Companhia, bem como a tesouraria e a controladoria; 

(iii) cabe ao diretor de relacOes corn investidores, observado o disposto na regulamentacao 
aplicavel: (a) representar a Companhia perante a CVM, as bolsas de valores e demais Orgaos 

de controle e demais instituicOes que atuam no mercado de capitais; (b) prestar informacOes 
ao public° investidor, a CVM, as bolsas de valores em que a Companhia tenha seus valores 
mobiliarios negociados e demais Orgaos relacionados as atividades desenvolvidas no mercado 

de capitais, conforme legislacao e regulamentacao aplicaveis, no Brasil e no exterior; e 
(c) manter atualizado o registro de companhia aberta perante a CVM; 

(iv) cabe ao diretor de operacOes coordenar a execucao das atividades de prestacao de servicos, 
engenharia, logistica e manutencao de equipamentos; e 

(v) os diretores sem designacao especifica desempenhardo as funcOes atribuidas a cada um de 
seus cargos, as quais sera() fixadas pelo Conselho de Administracao. 

Artigo 18. Sem prejuizo das demais atribuicOes, previstas ern lei ou neste estatuto social, compete aos 
diretores: 

(i) 	representar a Companhia, em juizo e fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros e 
quaisquer reparticOes publicas federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, 
sociedades de economia mista e entidades paraestatais; 



(ii) administrar, gerir e orientar os negocios socials, bem como praticar todos os atos necessarios 
a execucao os planos de negOcios, operacionais e de investimentos da Companhia, nos termos 
deste estatuto social; 

(iii) praticar os atos necessarios a representacao da Companhia e consecucao do objeto social, por 

mais especiais que sejam, inclusive para renunciar a direitos, transigir e acordar, observadas 

as disposicOes legais ou estatutarias pertinentes, as deliberacOes tomadas pela Assembleia 

Geral e pelo Conselho de Administracao e as disposicOes e restricOes de alcadas a eles 
determinadas pelo Conselho de Administracao, 

assinar quaisquer documentos que gerem responsabilidades ou obrigagOes para a Companhia, 
incluindo escrituras, dividas, letra de cambio, cheques, ordens de pagamento; e 

(v) 	abrir, operar ou fechar qualquer conta bancaria da Companhia. 

Artigo 19. Corn as excecOes previstas neste estatuto social, a representacao da Companhia ern qualquer 
ato ou contrato que implique responsabilidade ou obrigacao da Companhia perante terceiros ou a 
exoneracao destes perante ela, serao obrigatoriamente assinados: 

(i) por 2 (dois) diretores em conjunto; ou 

(ii) por 1 (um) diretor em conjunto corn 1 (urn) mandatario constituido na forma prevista neste 
estatuto social; ou 

(iii) por 2 (dois) mandatarios constituidos na forma prevista neste estatuto social. 

Paragrafo Unico. A Companhia podera., no entanto, ser representada isoladamente: 

(i) por 1 (um) diretor, perante reparticOes publicas federais, estaduais, municipais, autarquias, 
empresas pUblicas ou mistas; 

(ii) por 1 (um) diretor, para prestar depoimento em juizo, sempre que a Companhia for 
regularmente citada, sendo-lhe vedado, no entanto, confessar; e 

(iii) por 1 (urn) advogado, no ambito da defesa dos interesses da Companhia em processos 
administrativos e/ou judiciais. 

Artigo 20. Os mandatos em nome da Companhia somente poderao ser outorgados mediante assinatura 
de 2 (dois) diretores, exceto aqueles para fins judiciais, que poderao ser outorgados por 1 (urn) diretor, 
isoladamente. 

Paragrafo Unico. Os mandatos deverao sempre especificar os poderes conferidos e, corn excecao 
daqueles outorgados para fins judiciais, tell() prazo de validade limitado a 1 (um) ano. 



Artigo 21; A Diretoria reunir-se-d sempre que necessario, em virtude de convocacao efetuada por 

qualquer diretor, mediante comunicacao previa corn 3 (tres) digs Citeis de antecedencia. As reuniOes da 
Diretoria serao instaladas corn a presenca da maioria dos seus membros. 

Paragrafo 1°. As deliberaceies da Diretoria serao tomadas por maioria de votos dos diretores presentes 
e constardo de atas lavradas em livro proprio, sendo suficiente para a validade das deliberacOes a 

assinatura na respectiva ata de tantos diretores quanto bastem para caracterizar as maiorias necessarias. 

Em caso de empate, a respectiva materia podera ser submetida a apreciacao do Conselho de 
Administracao para decisao final. 

Paragrafo 2°. Os diretores poderao participar das reuniOes da Diretoria por meio de videoconferencia 

ou conferencia telefonica. Tal participacao sera considerada presenca pessoal na respectiva reuniao. 

Neste caso, os diretores que participarem remotamente da reuniao da Diretoria poderao expressar seus 
votos, na data da reuniao, por escrito, por meio de carta, fac-simile ou correio eletronico digitalmente 
certificado. 

Paragrafo 3°. No caso de ausencia temporaria de qualquer diretor, este podera, corn base na pauta dos 
assuntos a serem tratados, manifestar seu voto por escrito antecipadamente, por meio de carta ou fac-
simile entregue ao diretor presidente, na data da reuniao, ou ainda, por correio eletronico digitalmente 
certificado. 

Paragrafo 4°. Independentemente das formal idades estabelecidas neste estatuto social, sera considerada 
regular a reuniao em que comparecerem todos os diretores. 

Artigo 22. E expressamente vedada aos diretores a pratica, em nome da Companhia, de qualquer ato 
relativo a negocios ou operacOes estranhas ao objeto social. 

Capitulo V 
Conselho Fiscal 

Artigo 23. 0 Conselho Fiscal da Companhia funcionard em carater nao permanente e, quando 
instalado, sera composto por 3 (tees) a 5 (cinco) membros e igual numero de suplentes, todos residentes 
no pals, acionistas ou nao, eleitos e destituiveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, que lhes 
fixard a remuneracao, observado o disposto na Lei das Sociedades por Aceies. 

Paragrafo 1°. 0 Conselho Fiscal somente sera instalado mediante requisicao de acionista(s) da 
Companhia, observado a legislacao e a regulamentacao aplicaveis. 

Paragrafo 2°. 0 Conselho Fiscal, se instalado, devera aprovar seu regulamento interno, que devera 

estabelecer as regras gerais de seu funcionamento, estrutura, organizacao e atividades. 



Artigo 24. Quando instalado, o Conselho Fiscal se reunird, nos termos da lei, sempre que necessario e 

analisard, ao menos trimestralmente, as demonstracOes financeiras. 

Paragrafo Unico. Todas as deliberacOes do Conselho Fiscal constardo de atas lavradas no respectivo 

livro de atas e pareceres do Conselho Fiscal e assinadas pelos conselheiros fiscais presentes. 

Artigo 25. A posse dos membros do Conselho Fiscal estath condicionada a previa assinatura do termo 
de posse, que deve contemplar sua sujeicao a clausula compromissOria referida no Capitulo XI abaixo. 

Capitulo VI 
Exercicio Social, Demonstracoes Financeiras e Destinacao dos Lucros 

Artigo 26. 0 exercicio social da Companhia coincide corn o ano civil, tendo inicio em 1° de janeiro e 
termino em 31 de dezembro de cada ano. 

Artigo 27. Ao final de cada exercicio social, serao elaboradas, corn base na escrituracao mercantil da 
Companhia, as demonstracOes financeiras previstas em lei, juntamente corn a proposta de destinacao 
do lucro liquido do exercicio. 

Paragrafo 1°. As demonstracOes financeiras serao submetidas a auditoria anual por auditores 
independentes registrados na CVM. 

Paragrafo 2°. Alem das demonstracOes financeiras ao final de cada exercicio social, a Companhia fard 
elaborar as demonstracOes financeiras trimestrais, corn observancia da legislacao e da regulamentacao 
aplicaveis. 

Artigo 28. Do lucro liquido do exercicio: 

(i) 5% (cinco por cento) serao destinados a reserva legal ate que atingidos os limites legais; e 

(ii) do saldo do lucro liquido do exercicio apOs a deducao da reserva legal mencionada no item (i) 
deste artigo 28: (a) 25% (vinte e cinco por cento) sera destinado ao pagamento de dividendos 
obrigatOrio; e (b) o restante devera ser destinado a constituicao de reserva de investimento 

para assegurar a manutencao do nivel de capitalizacao da Companhia, a expansab das 
atividades sociais e/ou o reforco do capital de giro, sendo que a reserva de investimento nao 
excedera 80% (oitenta por cento) do capital social. 

Paragrafo 1°. 0 saldo do lucro liquido apos a deducao do montante previsto nos incisos (i) e (ii) do 
caput deste artigo 28, se houver, sera distribuido aos acionistas como dividendo complementar. 

Paragrafo 2°. A Companhia podera pagar dividendos aos acionistas utilizando a reserva de 



investimento referida no artigo 28, inciso (ii), item (b) acima. 

Artigo 29. Os dividendos atribuidos aos acionistas serao pagos nos prazos estabelecidos pela 
Assembleia Geral, respeitados os prazos maximos da lei, e, se nao reclamados dentro de 3 (tres) anos 

contados da data em que tenham sido postos a disposicao dos acionistas, prescreverao e serao revertidos 
em favor da Companhia. 

Artigo 30. A Companhia podera levantar balancos semestrais, para os fins previstos no artigo 204 da 

Lei das Sociedades por AcOes. Sempre que os lucros disponiveis permitirem, a criterio do Conselho de 
Administracao, ouvido tambern o Conselho Fiscal, se instalado, serao pagos juros sobre o capital 

prOprio ou dividendos semestrais. A Companhia podera, ainda, tambem mediante deliberacao do 

Conselho de Administracao, conforme faculta o artigo 204, paragrafo 1°, da Lei das Sociedades por 
AcOes, levantar balancos e distribuir dividendos trimestrais ou em periodos menores, desde que o total 
dos dividendos pagos em cada semestre do exercicio social nao exceda o montante das reservas de 
capital de que trata o artigo 182, paragrafo 1°, da Lei das Sociedades por AcOes. 

Artigo 31. A Companhia podera pagar participacao nos lucros e/ou resultados a seus empregados e 
administradores, mediante deliberacao em Assembleia Geral nos montantes maximos fixados pela 
Assembleia Geral, observados os limites legais. 

Paragrafo 1°. A Companhia, mediante deliberacao do Conselho de Administracao, podera creditar ou 
pagar aos acionistas juros sobre o capital prOprio, observando a legislacao aplicavel. 

Paragrafo 2°. Os dividendos intermediarios e os juros sobre o capital proprio declarados em cada 
exercicio social serao computados, por seu valor liquido, para satisfacao do dividendo obrigatorio do 

exercicio social em que forem distribuidos e serao creditados como antecipacao do dividendo 
obrigatOrio. 

Capitulo VII 
Alienacao de Controle 

Artigo 32. A alienacao direta ou indireta do controle da Companhia, tanto por meio de uma unica 
operacao, como por meio de operacOes sucessivas, devera ser contratada sob a condicao de que o 

adquirente do controle se obrigue a realizar OPA tendo por objeto as awes de emissao da Companhia 

de titularidade dos demais acionistas, observando as condicOes e os prazos previstos na legislacao e na 
regulamentacao em vigor e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento 
igualitario aquele dado ao alienante. 

Paragrafo 1°. Para os fins deste Capitulo VII, entende-se por controle e seus termos correlatos o poder 

efetivamente utilizado por acionista de dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos 
orgaos da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito, independentemente da 
participacao acionaria detida. 



Paragrafo 2°. A OPA referida no caput do artigo 32 deve observar as condicejes e os prazos previstos 

na legislacao e na regulamentacao em vigor e no Regulamento do Novo Mercado. 

Paragrafo 3°. Em caso de alienacao indireta de controle, o adquirente deve divulgar o valor atribuido 

Companhia para os efeitos de definicao do preco da oferta publica de aquisicao de awes, bem como 
divulgar a demonstracao justificada desse valor. 

Capitulo VIII 

Saida do Novo Mercado 

Artigo 33. A saida voluntaria da Companhia do Novo Mercado devera ser precedida de OPA que 

observe os procedimentos previstos sobre ofertas piiblicas de aquisicao de awes para cancelamento de 
registro de companhia aberta, nos termos da legislacao e da regulamentacao em vigor e do 
Regulamento do Novo Mercado. 

Paragrafo 1°. A OPA prevista no caput deste artigo 33 devera observar os seguintes requisitos: 

(i) o preco ofertado deve ser justo, sendo possivel o pedido de nova avaliacao da Companhia, na 
forma estabelecida na legislacao societaria, e 

(ii) acionistas titulares de mais de 1/3 (urn terco) das awes em circulacao deverao aceitar a OPA 
ou concordar expressamente corn a saida do segmento sem efetuar a venda das awes. 

Paragrafo 2°. Para os fins deste artigo 33, consideram-se awes em circulacao apenas as awes cujos 
titulares concordem expressamente com a saida do Novo Mercado ou se habilitem para o lend() da 

oferta publica de aquisicao de awes, na forma da regulamentacdo editada pela CVM aplicavel as 
ofertas publicas de aquisicao de awes de companhia aberta para cancelamento de registro. 

Paragrafo 3°. Atingido o quorum previsto no paragrafo 1° deste artigo 33, (i) os aceitantes da OPA 
referida no caput deste artigo 33 nao podem ser submetidos a rateio na alienacdo de sua participacao, 
observados os procedimentos de dispensa dos limites previstos na regulamentacao editada pela CVM 

aplicavel a ofertas publicas de aquisicao de acOes, e (ii) o ofertante ficard obrigado a adquirir as awes 
em circulacao remanescentes, pelo prazo de 1 (urn) mes, contado da data da realizacao do leads:), pelo 
preco final do lend() da oferta publica de aquisicao de awes, atualizado ate a data do efetivo pagamento, 

nos termos do edital e da legislacao e da regulamentacao ern vigor, que deve ocorrer em, no maxim, 
15 (quinze) dias contados da data do exercicio da faculdade pelo acionista. 

Paragrafo 4°. A saida voluntaria do Novo Mercado pode ocorrer independentemente da realizacao da 
OPA mencionada neste artigo 33 na hipotese de dispensa aprovada em Assembleia Geral, observado o 
disposto no Regulamento do Novo Mercado. 



Artigo 34. A saida compulsoria da Companhia do Novo Mercado devera ser precedida de OPA, corn 
as mesmas caracteristicas da OPA prevista no artigo 33 deste estatuto social. 

Paragrafo unico. Na hipotese de nao atingimento do percentual para saida do Novo Mercado, apOs a 

realizacao de OPA, as awes de emissao da Companhia ainda serao negociadas pelo prazo de 6 (seis) 
meses no Novo Mercado, contados da realizacao do leilao da OPA, sem prejuizo da aplicacao de sal -10o 
pecuniaria. 

Capitulo IX 
Reorganizacao Societaria 

Artigo 35. Na hipOtese de reorganizacao societaria que envolva a transferencia da base acionaria da 

Companhia, as sociedades resultantes devem pleitear o ingresso no Novo Mercado ern ate 120 (cento 
e vinte) dias da data da Assembleia Geral que deliberou a referida reorganizacao. 

Paragrafo Unico. Caso a reorganizacao envolva sociedades resultantes que nao pretendam pleitear o 
ingresso no Novo Mercado, a maioria dos titulares das awes em circulacao da companhia presentes na 
Assembleia Geral deve dar anuencia a essa estrutura. 

Capitulo X 
Dissolucao e Liquidacao 

Artigo 36. A Companhia dissolver-se-a e entrard em liquidacao nos casos previstos em lei, cabendo 

Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidacao e designar o liquidante, ou liquidantes, para o 
perlodo da liquidacao e fixar os seus poderes e honorarios, obedecidas as formalidades legais. 

Capitulo XI 
A rbitragem 

Artigo 37. A Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal, efetivos 
e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Camara de Arbitragem 
do Mercado, na forma de seu regulamento, toda e qualquer disputa ou controversia que possa surgir 

entre eles, relacionada corn ou oriunda da sua condicao de emissor, acionistas, administradores e 

membros do Conselho Fiscal, em especial, da aplicacao, validade, eficacia, interpretacao, violacao e 
seus efeitos, das disposiceies contidas na Lei n° 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, 

na Lei das Sociedades por PicCies, neste estatuto social, nas normas editadas pelo Conselho Monetario 
Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas aplicaveis ao 
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funcionamento do mercado de capitais em geral, alem daquelas constantes do Regulamento do Novo 

Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de Participacao no Novo Mercado. 

Capitulo XII 

Disposicoes Finals 

Artigo 38. A Companhia observard, quando aplicavel, os acordos de acionistas arquivados em sua sede, 
sendo expressamente vedado aos integrantes da mesa diretora da Assembleia Geral ou do Conselho de 

Administracao acatar declaracao de voto de qualquer acionista, signatario de acordo de acionistas 
devidamente arquivado na sede social, que for proferida em desacordo com o que tiver sido ajustado 

no referido acordo, sendo tambem expressamente vedado a Companhia aceitar e proceder 

transferencia de acOes, a oneracao e/ou a cessao de direito de preferencia a subscricab de acOes e/ou de 
outros valores mobiliarios que nao respeitar aquilo que estiver previsto e regulado em acordo de 

acionistas. 

Artigo 39. A nulidade, no todo ou em parte, de qualquer artigo deste estatuto social, nao afetard 
validade ou exequibilidade das demais disposicOes deste estatuto social. 

Artigo 40. Os casos omissos neste estatuto social ser -do resolvidos pela Assembleia Geral e regulados 

de acordo com o que preceitua a Lei das Sociedades por PicOes e o Regulamento do Novo Mercado. 

Artigo 41. Observado o disposto no artigo 45 da Lei das Sociedades por Aceies, o valor do reembolso 
a ser pago aos acionistas dissidentes tera por base o valor patrimonial, constante do ultimo balanco 

aprovado pela Assembleia Geral. 

Artigo 42. 0 pagamento dos dividendos, aprovado em Assembleia Geral, bem como a distribuicao de 

aceies provenientes de aumento do capital, serao efetuados no prazo maximo de 60 (sessenta) dias 

partir da data em que for declarado e dentro do exercicio social. 

Artigo 43. As disposicoes contidas no artigo 1°, paragrafo Unico, no artigo 11, paragrafo 1', no 
artigo 12, paragrafo 1° e paragrafo 2°, no artigo 14, inciso (xxi), nos artigos 32 a 35, e no artigo 37 
somente terao eficacia a partir da data de entrada em vigor do Contrato de Participacao no Novo 

Mercado, a ser celebrado entre a Companhia e a B3. 

Certifico e dou fe que o presente é parte integrante e complementar da ata de Assembleia Geral 
Extraordinaria da Priner Servicos Industrials S.A., de 12 de dezembro de 2019. 

Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2019. 
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