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Data e horário:  28 de abril de 2016, às 10h (dez horas). 
Local:  Na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Comendador Araújo, 143, 19º Andar, Centro. 
Presença:  Acionistas representando a totalidade do Capital Social, e nos trabalhos: Sergio Luiz Lamy, 
Presidente e Valdenir José Bertaglia, Secretário. 
Publicações: Dispensadas na forma do § 4° do artigo 133 e do Inciso I do artigo 294, ambos da Lei 6.404/76. 
Convocação: Suprida em razão da presença da totalidade dos acionistas, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei 
6.404/76. 
 
1) Ordem do Dia: 
 
1.1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o Relatório 
Anual da Administração, do exercício social de 2015; 

1.2. Autorização dos administradores a praticar todos os atos para registro e publicação da presente Ata. 

2) Deliberações: 

Os Acionistas, por unanimidade, deliberam: 

2.1. Aprovar as Demonstrações Financeiras e o Relatório Anual da Administração da Companhia, referente ao 
exercício social 2015, previamente auditadas e aprovadas por Auditoria Independente, sem ressalva, conforme 
ANEXO I, bem como aprovar a destinação dos valores reconhecidos como dividendos mínimos obrigatórios, no 
montante de R$ 3.495.659,53 (três milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, seiscentos e cinquenta e nove 
reais e cinquenta e três centavos) para serem distribuídos entre os sócios, aprovar a constituição da reserva legal, 
no montante de R$ 735.928,32 (setecentos e trinta e cinco mil, novecentos e vinte e oito reais e trinta e dois 
centavos); e aprovar também a destinação do saldo da Reserva de Lucros, no montante de R$ 10.486.978,58 (dez 
milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, novecentos e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), para a 
reserva de lucros a realizar. 

2.2. Finalmente, em apreciação o item 1.2, registrou o Sr. Presidente que as Acionistas deliberaram autorizar aos 
administradores da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários ao registro e publicação nos órgãos 
e livros próprios e os demais atos aqui previstos e na lei aplicável. 
Leitura e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a Assembleia Geral Ordinária, da 
qual se lavrou a presente ata, devidamente aprovada e redigida na forma prevista pelo parágrafo 1°, do artigo 
130, da Lei nº 6.404/76, que após ter sido lida e achada conforme, foi assinada em 04 (quatro) vias, pelo 
Presidente, pelo Secretário e pelos representantes das Acionistas. Curitiba, 28 de abril de 2016. 

 
______________________ 
Valdenir José Bertaglia 
Secretário 
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