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524 PARTICIPAÇÕES S.A. 

NIRE 3330016515-1  

CNPJ/MF: 01.851.771/0001-55 

COMPANHIA ABERTA 

 

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, 

REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2015 

 

 

1. Data, Horário e Local:   

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de abril de 2015, às 08 horas, na sede da Companhia, na cidade 

do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson nº 231, 28º andar (parte), 

Centro.  

 

2. Convocação e Presença:  

Edital de Convocação publicado nos jornais Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Diário 

Mercantil nas edições dos dias 09, 10 e 13 de abril de 2015.  

 

Acionistas representando mais de 99% do capital social da Companhia, conforme assinaturas 

constantes do Livro de Presença de Acionistas.  

 

3. Mesa:  

Presidente da Assembleia:  Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim 

Secretária da Assembleia: Maria Aparecida Corcino Lamônica  

 

4. Ordem do Dia:   

(a) Em Assembleia Geral Ordinária:  

(i) Tomar as contas dos administradores, examinar e discutir as demonstrações financeiras 

referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014.  

(ii) Deliberar sobre a proposta da administração para contabilização do resultado apurado no 

exercício social findo em 31 de dezembro de 2014.  

(iii) Deliberar sobre a eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia.  

 

(b) Em Assembleia Geral Extraordinária:  

(i) Fixação do montante global da remuneração dos administradores da Companhia para o 

exercício de 2015.  

(ii) Capitalização de Reserva de Lucros para adequação ao artigo 199 da Lei nº 6.404/76. 

(iii) Consolidação do Estatuto Social, tendo por objetivo refletir o novo capital social da 

Companhia. 

 

5. Deliberações:   

Inicialmente, a Sra Presidente, registrou que, em atendimento ao disposto no artigo 133 da Lei nº 

6.404/76, foram publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal Diário 
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Mercantil no dia 10 de março de 2015, o relatório da administração, as demonstrações financeiras 

e o parecer dos auditores independentes da Companhia relativos ao exercício social de 2014.  

 

A unanimidade dos acionistas presentes considerou sanadas e dispensadas eventuais exigências 

com relação à publicação dos anúncios, prazos e presença de representantes, previstas nos 

referidos artigos 133 e 134 da Lei nº 6.404/76.  

 

a) Iniciados os trabalhos, foram tomadas as seguintes deliberações no âmbito das matérias 

constantes da Assembleia Geral Ordinária:  

 

(i) A unanimidade dos acionistas presentes aprovou, sem ressalvas e sem restrições, após exame 

e discussões, o relatório da administração, as contas da diretoria e as demonstrações financeiras 

referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014.  

 

(ii) A unanimidade dos acionistas presentes declarou e aprovou que o prejuízo apurado no 

exercício social findo em 31 de dezembro de 2014 seja integralmente absorvido pelo saldo 

existente na conta de reserva de retenção de lucros.  

 

(iii) A unanimidade dos acionistas presentes aprovou a eleição das seguintes pessoas para compor 

o Conselho de Administração da Companhia:  

 

Para a função de Presidente do Conselho de Administração: Maria Amalia Delfim de Melo 

Coutrim, brasileira, casada, economista, portadora da carteira de identidade nº 12.944 expedida 

pelo Corecon/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 654.298.507-72, residente e domiciliada na cidade 

do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na av. Presidente Wilson, nº 231, 28º andar (parte), 

Centro.   

 

Para a função de Vice-Presidente do Conselho de Administração: Leonardo Guimarães Pinto, 

brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 091640/O-8, expedida 

pelo CRC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 082.887.307-01, residente e domiciliado na cidade do 

Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na av. Presidente Wilson, nº 231, 28º andar (parte), 

Centro. 

 

Para a função de membro do Conselho de Administração: Ana Carolina de Oliveira Silva Moreira 

Lima, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade nº 108.473, expedida pela 

OAB/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 075.640.177-16, residente e domiciliada na cidade do Rio de 

Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na av. Presidente Wilson, nº 231, 28º andar (parte), Centro. 

 

Os conselheiros eleitos exercerão um mandato de 01 (um) ano de acordo com o Estatuto Social da 

Companhia e declaram, na forma da lei, estarem desimpedidos para o exercício das atividades 

mercantis.  
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b) Em continuidade, a seguinte deliberação foi tomada no âmbito da única matéria da Assembleia 

Geral Extraordinária:  

 

(i) A unanimidade dos acionistas presentes fixou o montante global da remuneração dos 

administradores da Companhia para o exercício de 2015 em até R$ 380.000,00 (trezentos e 

oitenta mil reais), a ser repartida conforme deliberação do Conselho de Administração.  

 

(ii) A unanimidade dos acionistas presentes aprovou o aumento do capital social da Companhia 

mediante capitalização de parte do saldo existente na conta de reserva de retenção de lucros, no 

montante de R$ 253.967,50 (duzentos e cinquenta e três mil, novecentos e sessenta e sete reais e 

cinquenta centavos), sem emissão de novas ações, passando o capital social de R$ 30.937,16 

(trinta mil, novecentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos) para R$ 284.904,66 (duzentos e 

oitenta e quatro mil, novecentos e quatro reais e sessenta e seis centavos).  

 

Em consequência do aumento ora aprovado, a redação do artigo 5º do Estatuto Social da 

Companhia, passa a vigorar com a seguinte redação:  

 

“Artigo 5º - O capital social é de R$ 284.904,66 (duzentos e oitenta e quatro mil, novecentos e 

quatro reais e sessenta e seis centavos), 176.261.901 (cento e setenta e seis milhões, duzentas e 

sessenta e uma mil, novecentas e uma) dividido em ações ordinárias, todas nominativas e sem 

valor nominal.” 

 

(iii) Por fim, de modo a refletir o novo capital social, os acionistas deliberaram pela consolidação 

do Estatuto Social da Companhia, que ficará arquivado na sede da Companhia.  

 

6. Encerramento:  

Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não houve qualquer manifestação. Assim 

sendo, foi encerrada a sessão e lavrada esta ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por 

todos os presentes.  

 

Rio de Janeiro, 27 de abril de 2015. 

 

 

Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim   Maria Aparecida Corcino Lamônica 

Presidente da Assembleia    Secretária da Assembleia 

 

 

Acionistas Presentes: 

 

 

Multiconsult Investimentos Ltda 

 

 

Opportunity Holding Fundo de Investimento em Participações 
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524 PARTICIPAÇÕES S.A. 
NIRE 3330016515-1  

CNPJ/MF: 01.851.771/0001-55 
COMPANHIA ABERTA 

 

 

ANEXO 14 

(Instrução CVM nº 481/09) 

AUMENTO DE CAPITAL 

 

 

 

1. Informar valor do aumento e do novo capital social 

Resposta: Aumento do capital social da Companhia em R$ 253.967,50 (duzentos e cinquenta e três mil, 
novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), sem emissão de novas ações, passando o capital social 
de R$ 30.937,16 (trinta mil, novecentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos) para R$ 284.904,66 (duzentos e 
oitenta e quatro mil, novecentos e quatro reais e sessenta e seis centavos). 

 

2. Informar se o aumento será realizado mediante: (a) conversão de debêntures em ações; (b) 

exercício de direito de subscrição ou de bônus de subscrição; (c) capitalização de lucros ou reservas; ou (d) 

subscrição de novas ações 
Resposta: O aumento será realizado via capitalização de reservas de lucros. 

 

3. Explicar, pormenorizadamente, as razões do aumento e suas consequências jurídicas e 

econômicas. 
Resposta: O aumento será realizado pois o saldo das reservas de lucro atingiu o limite estipulado por lei 

do saldo do capital social da empresa. 

 

4. Fornecer cópia do parecer do conselho fiscal, se aplicável 
Resposta: O Emissor não possui conselho fiscal. 

 

5. Em caso de aumento de capital mediante subscrição de ações 

a. Descrever a destinação dos recursos:  
Não se aplica. 

 

b. Informar o número de ações emitidas de cada espécie e classe:  
Não se aplica. 

 

c.  Descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídos às ações a serem emitidas:  
Não se aplica. 

 

 

d. Informar se a subscrição será pública ou particular:  
Não se aplica. 

 

e. Em se tratando de subscrição particular, informar se partes relacionadas, tal como definidas 

pelas regras contábeis que tratam desse assunto, subscreverão ações no aumento de capital, especificando os 

respectivos montantes, quando esses montantes já forem conhecidos:   
Não se aplica. 
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f.  Informar o preço de emissão das novas ações ou as razões pelas quais sua fixação deve ser 

delegada ao conselho de administração, nos casos de distribuição pública:  
Não se aplica. 

 

g. Informar o valor nominal das ações emitidas ou, em se tratando de ações sem valor nominal, a 

parcela do preço de emissão que será destinada à reserva de capital:  

Não se aplica. 

 

h. Fornecer opinião dos administradores sobre os efeitos do aumento de capital, sobretudo no que 

se refere à diluição provocada pelo aumento:  
Não se aplica. 

 

i.   Informar o critério de cálculo do preço de emissão e justificar, pormenorizadamente, os aspectos 

econômicos que determinaram a sua escolha:  
Não se aplica. 

 

j.   Caso o preço de emissão tenha sido fixado com ágio ou deságio em relação ao valor de mercado, 

identificar a razão do ágio ou deságio e explicar como ele foi determinado:  

Não se aplica. 

 

k. Fornecer cópia de todos os laudos e estudos que subsidiaram a fixação do preço de emissão:  
Não se aplica. 

 

l.   Informar a cotação de cada uma das espécies e classes de ações da companhia nos mercados em 

que são negociadas, identificando: 

Não se aplica. 

 

 

m.  Informar os preços de emissão de ações em aumentos de capital realizados nos últimos 3 (três) 

anos:  
Não se aplica. 

 

 

n. Apresentar percentual de diluição potencial resultante da emissão:  

Não se aplica. 

 

o. Informar os prazos, condições e forma de subscrição e integralização das ações emitidas:  
Não se aplica. 

 

p. Informar se os acionistas terão direito de preferência para subscrever as novas ações emitidas.  

Não se aplica. 

 

q. e detalhar os termos e condições a que está sujeito esse direito.  
Não se aplica. 

 

r.  Informar a proposta da administração para o tratamento de eventuais sobras.  

Não se aplica. 

 

s.  Descrever pormenorizadamente os procedimentos que serão adotados, caso haja previsão de 

homologação parcial do aumento de capital:  
Não se aplica. 

 

t.  Caso o preço de emissão das ações seja, total ou parcialmente, realizado em bens:  
Não se aplica. 

 

6. Em caso de aumento de capital mediante capitalização de lucros ou reservas 

Resposta: A unanimidade dos acionistas presentes aprovou o aumento do capital social da Companhia 

mediante capitalização de parte do saldo existente na conta de reserva de retenção de lucros, no 

montante de R$ 253.967,50 (duzentos e cinquenta e três mil, novecentos e sessenta e sete reais e 
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cinquenta centavos), sem emissão de novas ações, passando o capital social de R$ 30.937,16 (trinta 

mil, novecentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos) para R$ 284.904,66 (duzentos e oitenta e 

quatro mil, novecentos e quatro reais e sessenta e seis centavos).  

 

Em consequência do aumento ora aprovado, a redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, 

passa a vigorar com a seguinte redação:  

 

“Artigo 5º - O capital social é de R$ 284.904,66 (duzentos e oitenta e quatro mil, novecentos e quatro 

reais e sessenta e seis centavos), 176.261.901 (cento e setenta e seis milhões, duzentas e sessenta e 

uma mil, novecentas e uma) dividido em ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.” 

 

 
a. Informar se implicará alteração do valor nominal das ações, caso existente, ou 
distribuição de novas ações entre os acionistas.  
As ações da companhia não têm valor nominal e portanto não haverá modificação no número 
de ações. 
 
b. Informar se a capitalização de lucros ou reservas será efetivada com ou sem modificação 
do número de ações, nas companhias com ações sem valor nominal.  
A capitalização será efetivada sem modificação no número de ações. 
 
c. Em caso de distribuição de novas ações.  
As ações da companhia não têm valor nominal e portanto não haverá modificação no número 
de ações. 
 
d. Informar o número de ações emitidas de cada espécie e classe.  
As ações da companhia não têm valor nominal e portanto não haverá modificação no número 
de ações. 
 
 
e. Informar o percentual que os acionistas receberão em ações.  
As ações da companhia não têm valor nominal e portanto não haverá modificação no número 
de ações. 
 
 
f. Descrever os direitos, vantagens e restrições atribuídos às ações a serem emitidas.  
As ações da companhia não têm valor nominal e portanto não haverá modificação no número 
de ações. 
 
g. Informar o custo de aquisição, em reais por ação, a ser atribuído para que os acionistas 
possam atender ao art. 10 da Lei 9.249, de 26 de dezembro de 1995.  
As ações da companhia não têm valor nominal e portanto não haverá modificação no número 
de ações. 
 
h. Informar o tratamento das frações, se for o caso.  
As ações da companhia não têm valor nominal e portanto não haverá modificação no número 
de ações. 
 
i. Informar o prazo previsto no § 3º do art. 169 da Lei 6.404, de 1976.  
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As ações da companhia não têm valor nominal e portanto não haverá modificação no número 
de ações. 
 
j. Informar e fornecer as informações e documentos previstos no item 5 acima, quando 
cabível.  
As ações da companhia não têm valor nominal e portanto não haverá modificação no número 
de ações. 
 

7. Em caso de aumento de capital por conversão de debêntures em ações ou por exercício de bônus 

de subscrição 
Resposta: Não foi realizado aumento de capital mediante conversão de debêntures em ações ou por 

exercício de bônus de subscrição. 

 

 


