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GRENDENE S.A
Companhia Aberta
CNPJ Nº 89.850.341/0001-60

NIRE Nº 23300021118-CE

ATA DA 65ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
DE 14 DE ABRIL DE 2008.

1. DATA, HORA, LOCAL:
Dia 14 de abril de 2008, às 09:30 horas, na sede social, sita na Av. Pimentel Gomes, 214,
Bairro Expectativa, CEP nº 62040-050, Cidade de Sobral no Estado do Ceará.
2. PRESENÇA:
Acionistas representando mais de dois terços do Capital Social, conforme assinaturas
constantes do livro Presença de Acionistas, de Diretores da Companhia, do representante
dos Auditores Independentes da Ernst & Young Auditores Independentes S.S. Sra.Raquel
Laguna Zambelli.
3. PUBLICAÇÕES:
Aviso aos Acionistas: Dispensada a publicação conforme disposto no § 5º do art. 133 da
Lei Societária.
Edital de Convocação: Publicado nos jornais Diário Oficial do Estado do Ceará, O Povo e
Valor Econômico, nos dias 28 e 31 de março, e 01 de abril de 2.008.
Documentos a que se refere o Art. 133, da Lei nº 6.404/76: Publicados no Diário Oficial do
Estado do Ceará e nos jornais O Povo e Valor Econômico, no dia 14 de março de 2.008.
4. MESA :
Presidente – Renato Ochman
Secretário – Gelson Luis Rostirolla
5. ORDEM DO DIA:
5.1. EM REGIME DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:
1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
contábeis e/ou financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2.007;
2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a ratificação da
distribuição de dividendos, de acordo com a Proposta dos órgãos da Administração
da Companhia;
3. Eleger os membros do Conselho de Administração para um mandato de dois anos e
fixar a remuneração dos administradores de acordo com o art. 14 do Estatuto Social.
5.2. EM REGIME DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
Apreciar a Proposta da Diretoria, consubstanciada nos seguintes itens:
a) Proceder à incorporação ao Capital Social da Reserva de Incentivos Fiscais relativas
ao Imposto de Renda do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2.007, no
valor de R$30.843.234,88, assim como da subvenção para investimentos concernentes
aos benefícios (Proapi e Provin) concedidos pelo Estado do Ceará, na importância de
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R$101.771.788,51, perfazendo assim o montante de R$132.615.023,39 (cento e trinta e
dois milhões, seiscentos e quinze mil, vinte e três reais e trinta e nove centavos);
b) Conseqüente alteração estatutária, pelo exame da nova redação ao art. 5º do
Estatuto Social, relativo ao valor do Capital Social que era de R$964.584.197,90
(novecentos e sessenta e quatro milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, cento e
noventa e sete reais e noventa centavos) e que passará a ser de R$1.097.199.221,29
(um bilhão, noventa e sete milhões, cento e noventa e nove mil, duzentos e vinte e um
reais e vinte e nove centavos), sem modificação do número de ações, como permite o
disposto no art.169, § 1º da Lei Societária.
c) Adequar o Estatuto Social da Companhia mediante alteração do Artigo 2º referente o
objeto social: item (i) incluindo a letra (f) EPI – Equipamentos de Proteção Individual, e
exclusão do item (v) outras atividades diretamente relacionadas aos itens (i) a (iv) do
objeto social.
d) Aprovação do Plano de outorga de opções de compra ou subscrição de ações (Stock
Options).
6. DELIBERAÇÕES:
6.1. EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:
1. Redigir a ata desta Assembléia em forma de sumário das deliberações, conforme dispõe
o art. 130, § 1º da Lei 6.404/76, bem como sua publicação, na forma do § 3º, do mesmo
artigo;
2. Aprovada por unanimidade, com a abstenção dos legalmente impedidos, as contas e os
documentos a que se refere o art. 133, da Lei 6.404/76, com as modificações
introduzidas pela Lei nº 10.303/01, pertinentes ao exercício findo em 31 de dezembro de
2007.
3. Aprovada por unanimidade, a destinação do Lucro Líquido do exercício no montante
de R$125.691.432,99 (cento e vinte e cinco milhões, seiscentos e noventa e um mil,
quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e nove centavos); sendo deduzida a parcela
de R$6.284.571,65 (seis milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e setenta e
um reais e sessenta e cinco centavos) para Reserva Legal; e acrescentada a quantia de
R$855.000,00 (oitocentos e cinqüenta e cinco mil reais) relativa à reversão da reserva de
lucros a realizar, e diminuída a parcela de R$538.000,00 (quinhentos e trinta e oito mil
reais) relativa à constituição da reserva de lucros a realizar, resultando assim o valor dos
dividendos para a distribuição no montante de R$119.723.861,34 (cento e dezenove
milhões, setecentos e vinte e três mil, oitocentos e sessenta e um reais e trinta e quatro
centavos); deduzidos os valores antecipados, que são ratificadas nesta Assembléia
Geral as deliberações do Conselho de Administração, no valor de R$30.000.000,00
(trinta milhões de reais) pagos em 22/08/07 e R$42.000.000,00 (quarenta e dois milhões
de reais) em 28/11/07, e também o saldo a distribuir de R$47.723.861,34 (quarenta e
sete milhões, setecentos e vinte e três mil, oitocentos e sessenta e um reais e trinta e
quatro centavos), cabendo aos acionistas titulares de ações ordinárias, o valor de
R$0,47723861 por ação. Farão jus ao recebimento dos dividendos os acionistas inscritos
nos registros da Companhia até 17/04/2008 (data do corte). Desta forma, as ações
passarão a ser negociadas, ex-dividendos a partir de 18/04/2008, na Bolsa de Valores
de São Paulo. Os dividendos serão pagos aos acionistas a partir do dia 30 de abril
de 2008, sem remuneração ou atualização monetária.
4. Eleger por unanimidade para membros do Conselho da Administração, com mandato até
a Assembléia Geral Ordinária de 2010.
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Os Srs. Alexandre Grendene Bartelle, brasileiro, solteiro, empresário, portador da
cédula de identidade RG nº 5006352289-SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº
098.675.970-87, com endereço na Rua Rui Barbosa, 142, apartamento 1201, CEP
95180-000, na Cidade de Farroupilha, Estado do Rio Grande do Sul, para o cargo de
Presidente do Conselho de Administração, Pedro Grendene Bartelle, brasileiro,
casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 8006751872-SSP/RS,
inscrito no CPF/MF sob o nº 098.647.840-72, com endereço na RS 122, km 57, Sítio
Manacá, CEP 95180-000, na Cidade de Farroupilha, Estado do Rio Grande do Sul, para
o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, Maílson Ferreira da
Nóbrega, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº
214.106-SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 043.025.837-20, com escritório na Rua
Estados Unidos, 498, CEP 01427-000 na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
Renato Ochman, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº
9012894193-SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 375.739.690-15, com escritório na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1461, 11º andar, CEP 01452-002, na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, Oswaldo de Assis Filho, brasileiro, casado, engenheiro
eletrônico e economista, portador da cédula de identidade RG nº 3.735.512-SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o nº 761.798.778-15, com escritório na Avenida República do
Chile, 230, 29º andar, CEP 20031-170, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro e Walter Janssen Neto, brasileiro, casado, graduado em Economia e
Contabilidade, Pós-graduado em Economia Industrial e MBA Executive, portador da
cédula de identidade civil RG nº 412.893-1, expedida pela Secretaria de Estado da
Segurança Pública de Santa Catarina, inscrito no CPF/CIC sob nº 248.808.509-00,
residente e domiciliado na 6340, Sugarloaf Parkway, Suíte 200, Duluth, GA 30097,
Estados Unidos da América, todos como membros efetivos do Conselho de
Administração da Companhia.
5.

Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social
de 2008, na importância de até R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), que deverá ser
distribuída entre os membros do Conselho de Administração e os da Diretoria, conforme
deliberação a ser tomada em Reunião do Conselho de Administração, conforme artigo
14 do Estatuto Social.

6.2. EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
1. Aprovada por unanimidade, conforme determina a lei específica vigente, proceder a
incorporação ao Capital Social da Reserva de Incentivos Fiscais relativas ao Imposto de
Renda do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2.008, no valor de
R$30.843.234,88, assim como da subvenção para investimentos concernentes aos
benefícios (Proapi e Provin) concedidos pelo Estado do Ceará, na importância de
R$101.771.788,51, perfazendo assim o montante de R$132.615.023,39.
2. Aprovada por unanimidade a conseqüente alteração estatutária, da nova redação do
art. 5º do Estatuto Social, relativo ao valor do Capital Social que era de
R$964.584.197,90 e que passará a ser de R$1.097.199.221,29, sem modificação do
número de ações, como permite o disposto no art.169, § 1º da Lei Societária:
“Artigo 5º - O capital social subscrito e totalmente integralizado é de
R$1.097.199.221,29 (um bilhão, noventa e sete milhões, cento e noventa e nove mil,
duzentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos), sendo dividido em 100.000.000
(cem milhões) de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
§1º - Cada ação ordinária confere o direito a um voto nas deliberações da Assembléia
Geral.
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§2º - Todas as ações da Companhia são mantidas em conta de depósito, em nome de
seus titulares, em instituição depositária autorizada pela Comissão de Valores
Mobiliários com quem a Companhia mantenha contrato de custódia em vigor, sem
emissão de certificados.
§3º - A instituição depositária pode cobrar dos acionistas o custo do serviço de
transferência e averbação da propriedade das ações escriturais, assim como o custo
dos serviços relativos às ações custodiadas, observados os limites máximos fixados
pela Comissão de Valores Mobiliários.
§4º - A Companhia não pode emitir ações preferenciais ou partes beneficiárias.
§5º - Salvo conforme disposto no §1º do Artigo 6º, os acionistas tem direito de
preferência, na proporção de suas respectivas participações, na subscrição de ações,
debêntures conversíveis ou bônus de subscrição de emissão da Companhia, que pode
ser exercido no prazo legal de 30 (trinta) dias para o exercício desse direito.”
3. Aprovada por unanimidade, as alterações estatutárias propostas para adequar o
Estatuto Social da Companhia, mediante alteração do art. 2º referente o objeto social no
item (i) incluindo a letra (f) EPI - Equipamentos de Proteção Individual, e exclusão do item
(v) outras atividades diretamente relacionadas aos itens (i) a (iv) do objeto social;
passando esses artigos a vigorar com a seguinte redação:
Artigo 2º. A Companhia tem por objeto social:
(i) a industrialização, comercialização, exportação e importação de (a) calçados e
artigos do vestuário em geral; (b) componentes e partes para calçados e artigos de
vestuário em geral; (c) matrizes e moldes para o setor de calçados, artigos de
vestuário e plásticos em geral; (d) PVC, resinas, óleos plastificantes, EVA e demais
matérias primas e insumos utilizados na fabricação de calçados em geral; (e)
acessórios, perfumaria, cosméticos, jóias, relógios, óculos, jogos, brinquedos, brindes
e materiais promocionais associados aos produtos produzidos pela sociedade; (f) EPI Equipamentos de Proteção Individual;
(ii) a prestação de serviços, inclusive na área de informática, concernentes às
atividades descritas no item (i) acima;
(iii) a importação de máquinas industriais e respectivos acessórios, bem como
equipamentos, ferramentas especiais e aparelhos relacionados com o objeto social da
sociedade;
(iv) a participação no capital de outras sociedades, no Brasil ou exterior, como sócia,
quotista ou acionista, mediante aplicação de recursos próprios ou de incentivos fiscais.
4. Aprovado por maioria, o Plano de outorga de opções de compra ou subscrição de
ações (Stock Options), conforme Regulamento em anexo que faz parte integrante desta
ata.
7. DOCUMENTOS: Para os fins previstos no Art.130, § 1º da Lei nº 6.404/76, os
documentos submetidos à Assembléia Geral foram autenticados pela mesa, numerados e
arquivados na sede da Companhia.
8. ENCERRAMENTO: O Presidente da Mesa informou que os membros do Conselho de
Administração, ora eleitos, consultados anteriormente, declaram que não estão incursos em
qualquer delito que os impeça de exercer as atividades do cargo para o qual foram
designados, que não ocupam cargos em sociedades que possam ser consideradas
concorrentes no mercado com a Companhia e que não tem interesse conflitante com a
mesma, de acordo com o art. 147 da Lei nº 6.404/76.
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Nada mais havendo a tratar e não tendo sido solicitado o funcionamento do Conselho Fiscal,
foram suspensos os trabalhos e lavrada a presente Ata que, lida e aprovada por
unanimidade, foi assinada pelos Acionistas presentes: ALEXANDRE G. BARTELLE
PARTICIPAÇÕES S/A, VERONA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S/A, GRENDENE
NEGÓCIOS S/A, ALEXANDRE GRENDENE BARTELLE E PEDRO GRENDENE
BARTELLE, todos representados por sua procuradora Dra. Carolina Serra; NORGES BANK,
USAA EMERGING MARKETS FUND, STATE STREET EMERGING MARKETS, VIRGINIA
RETIREMENT SYSTEM, COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES
RETIREMENT SYSTEM, CENTRAL STATES SOUTHEAST AND SOUTHWEST AREAS PENSION,
SEI INVESTMENTS CANADA COMPANY EMERGING MARKETS EQUITY FUND, THE SEI
EMERGING MARKETS EQUITY FUND e STATE OF CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES
RETIREMENT SYSTEM, todos representados pelo seu procurador Dr. George Washinton

Tenório Marcelino; M-89 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, FRANCISCO
OLINTO VELO SCHMITT e RUDIMAR DALL ONDER, todos representados por seu
procurador Dr. Paulo Volmir Gomes e os acionistas RENATO OCHMAN, GELSON LUIS
ROSTIROLLA e EMÍLIO FERNANDES DE MORAES NETO.
A presente é cópia fiel da ata transcrita no Livro Próprio.

Sobral (CE), 14 de abril de 2.008.

Renato Ochman
Presidente

Gelson Luis Rostirolla
Secretário

Bel. MARCOS AURELIO STRADA
Advogado OAB/CE nº 12.443 B
CPF/CIC nº 473.565.020-20

Junta Comercial do Estado do Ceará – Sede
Registro em 14/05/2008 - Sob nº. 20080314708 – Procotolo nº. 08/031470-8
Haroldo Fernandes Moreira – Secretário Geral.
Publicações
Diário Oficial do Estado do Ceará – 19 de maio de 2008.
O Povo – 16 de maio de 2008.
Valor Econômico – 19 de maio de 2008.

6

GRENDENE S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF n. 89.850.341/0001-60

NIRE n. 23300021118-CE

REGULAMENTO DE PLANO DE OUTORGA DE
OPÇÕES DE COMPRA OU SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES
I - APRESENTAÇÃO
O presente Regulamento estabelece as regras relativas ao Programa de Opção de
Compra ou Subscrição de Ações da GRENDENE S.A. e suas empresas controladas
(“Companhia”), instituído no âmbito do Plano de Outorga de Opção de Compra ou
Subscrição de Ações da Companhia (“Plano”), submetido à deliberação da Assembléia
Geral Extraordinária da Companhia em 14 de abril de 2008. O Plano e o presente
Regulamento foram recomendados pelo Conselho de Administração em reunião realizada
em 13 de março de 2008.
II – DEFINIÇÕES
Para os fins do presente REGULAMENTO de Outorga de Opção de Compra ou
Subscrição de Ações, os termos abaixo, empregados ao longo do presente instrumento,
respeitarão as definições a seguir:

i)

Acionista: pessoa física ou jurídica titular de ação da Companhia;

ii)

Ações: ações ordinárias nominativas que serão ou já foram emitidas pela
Companhia;

iii)

Beneficiário: o Colaborador Elegível a quem é outorgada efetivamente a Opção;

iv) Colaboradores Elegíveis: executivos em níveis de Administradores, Diretoria e de
Gerência, excetuados aqueles que fazem parte do Controle Acionário, aptos a
participar do Plano de Opção de Compra ou Subscrição de Ações, na forma da
indicação prevista no presente Regulamento;

v)

Companhia: a sociedade GRENDENE S.A. e suas empresas controladas;

vi) Contrato de Adesão: o Instrumento Particular de Outorga de Opção de Compra ou
Subscrição de Ações, celebrado entre a Companhia e o Colaborador Elegível, por
meio do qual este último se torna participante do Plano de Opção de Compra ou
Subscrição de Ações;

vii) Data de Outorga: a data de assinatura do Contrato de Adesão, que formalizará a
outorga das Opções aos Beneficiários;

viii) Desligamento: significa qualquer ato ou fato que, justificado ou não, ponha fim à
relação jurídica do Beneficiário com a Companhia, exceto nos casos de
aposentadoria, invalidez permanente ou falecimento. Desligamento abrange
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inclusive as hipóteses de destituição, substituição ou não reeleição do Beneficiário
como administrador e rescisão do contrato de trabalho;

ix) Exercício das Opções: a efetiva compra ou subscrição, pelo Beneficiário, de ações
relativas às opções a ele outorgadas pelo Contrato de Adesão;

x)

Opção ou Opções: a possibilidade de os Beneficiários adquirirem ou subscreverem
ações da Companhia por preço previamente fixado, durante um determinado
período de tempo, atendidas as condições estabelecidas neste Regulamento;

xi) Opção(ões) Exercível(is): a(s) Opção(ões) que atendeu(eram) às condições
delimitadas para o exercício do direito de compra ou subscrição das Ações (regras
de reserva de direito), portanto passível(eis) de ser(em) exercida(s).

xii) Opção(ões) não Exercível(is): a(s) Opção(ões) que não atendeu(eram) as
condições delimitadas para o exercício do direito de compra ou subscrição das
Ações.

xiii) Período de Exercício de Opção: período compreendido entre a data em que é
possível comprar ou subscrever as ações e a data limite para a compra ou
subscrição;

xiv) Regulamento: o presente Instrumento, devidamente aprovado pelo Conselho de
Administração e pela Assembléia Geral da Companhia;

xv) Preço de Exercício da Opção: valor determinado a ser pago pelo Beneficiário para
a compra ou subscrição das ações objeto da opção a ele outorgada;

xvi) Reserva de Direito (Vesting): período estabelecido pela Companhia que antecede o
prazo para o exercício da opção de compra ou subscrição de ações pelo
Beneficiário.

III – OBJETIVO E CONCEITO
O Plano de Outorga de Opção de Compra ou Subscrição de Ações, disciplinado pelo
presente REGULAMENTO, tem por objetivo estabelecer regras para que determinados
executivos da Companhia possam adquirir ações de sua emissão, visando, com isso,
reforçar os níveis de atração, retenção e motivação de talentos, bem como alinhar
interesses de executivos aos dos acionistas na geração de resultados e criação sustentável
de valor. A meta é criar incentivo de longo prazo, baseado no conceito de opções de compra
de ações (“stock options”), que consiste na concessão de um direito - e não uma obrigação
– de comprar ações da Companhia a preços e prazos pré-definidos. O ganho potencial do
Beneficiário será o resultado da Compra e Venda das Ações, ou seja, a eventual valorização
da ação sobre o preço de exercício.

8

CLÁUSULA I. - BENEFICIÁRIOS
1.1.

Anualmente, com base em recomendações do Diretor Presidente, o Conselho de
Administração da Companhia deliberará a aprovação de Colaboradores Elegíveis
que irão efetivamente receber opções.

1.2.

A participação do Beneficiário em um Programa ou outorga não lhe garantirá a
participação em outorgas posteriores.

1.3.

Novas outorgas serão decididas individualmente pelo Conselho de Administração,
que irá analisar e deliberar a respeito das recomendações do Diretor Presidente.

CLÁUSULA II. - ADMINISTRAÇÃO DO PLANO
2.1.

O “PLANO” será administrado pelo Conselho de Administração da Companhia, o
qual poderá delegar suas funções, observadas as restrições previstas em lei, a um
comitê especialmente criado para tanto (“Comitê”).

2.2.

O Comitê será composto de no mínimo 3 (três) membros, sendo um deles
necessariamente o Presidente do Conselho de Administração da Companhia e os
demais acionistas eleitos pelo Conselho de Administração. O Conselho de
Administração não poderá aprovar os membros do Comitê como Beneficiários de
outorga de opções.

2.3.

Obedecidas as condições do presente REGULAMENTO e as diretrizes fixadas pela
Assembléia Geral, o Conselho de Administração da Companhia terá amplos poderes
para tomar todas as medidas necessárias e adequadas para a administração do
Plano, incluindo, mas não limitado a:

a) criação e aplicação de normas gerais relativas ao “PLANO”, nos termos do
presente Regulamento e a solução de dúvidas de interpretação do mesmo;

b) estabelecimento de metas relacionadas ao desempenho dos administradores e
gerentes da Companhia, de forma a estabelecer critérios objetivos para a eleição
de Beneficiários;

c) a eleição dos Beneficiários conforme a Cláusula I supra e a autorização para
outorgar opções de compra de ações em seu favor, estabelecendo todas as
condições das opções a serem outorgadas, bem como a modificação de tais
condições quando necessário para adequar as opções aos termos da lei, norma
ou regulamento superveniente;

d) a emissão de novas ações da Companhia dentro do limite do capital autorizado,
para satisfazer o exercício de opções de compra de ações outorgadas nos
termos deste Regulamento.
2.4.

No exercício de sua competência, o Conselho de Administração estará sujeito
apenas aos limites estabelecidos na Lei e neste Regulamento, ficando claro que
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poderá tratar de maneira diferenciada administradores e gerentes, excetuados
aqueles que fazem parte do Controle Acionário, da Companhia ou de outras
sociedades sob o seu controle que se encontrem em situação similar, não estando
obrigado, por qualquer regra de isonomia ou analogia, a estender a todos as
condições que entenda aplicável apenas a algum ou a alguns.
2.5.

As deliberações do Conselho de Administração da Companhia ou do Comitê
(conforme o caso) têm força vinculante para a Companhia relativamente a todas as
matérias relacionadas com o Plano de outorga de opções.

CLÁUSULA III. - FREQÜÊNCIA DA OUTORGA, VESTING E VIGÊNCIA DAS OPÇÕES
3.1.

Anualmente, durante a vigência do Plano, o Conselho de Administração da
Companhia, levando em conta as premissas para outorga, determinará os
Beneficiários, na forma prevista na Cláusula I supra, estabelecendo, também, o
número de ações que poderão ser adquiridas com o exercício de cada opção, o
preço de exercício de cada opção e as condições de seu pagamento, os prazos e
condições de exercício de cada opção e quaisquer outras condições a elas relativas.

3.2.

As Opções terão prazo total de carência de três anos, podendo ser exercidas da
seguinte forma: (i) até 1/3 após um (01) ano contado da data da outorga; (ii) mais 1/3
após 2 anos da data da outorga, totalizando o limite de 2/3; (iii) 1/3 restante após 3
anos da data da outorga.

3.3.

As opções terão prazo de vigência de seis (06) anos, contados da data da outorga.

3.4.

A outorga de opções de compra de ações nos termos do presente Regulamento é
realizada mediante a celebração dos Contratos de Adesão entre a Companhia e os
Beneficiários, os quais deverão especificar, sem prejuízo de outras condições
determinadas pelo Conselho de Administração ou Comitê (conforme o caso): (a) a
quantidade de ações objeto da outorga; (b) as condições para aquisição do direito ao
exercício da opção; (c) o prazo final para exercício da opção de compra de ações; e
(d) o preço de exercício e condições de pagamento.

3.5.

O Conselho de Administração ou Comitê (conforme o caso), poderá impor termos
e/ou condições prévias para o exercício da opção e impor restrições à transferência
das ações adquiridas com o exercício da Opção, podendo também reservar para a
Companhia opções de recompra ou direitos de preferência em caso de alienação
pelo Beneficiário dessas mesmas ações, até o término do prazo e/ou cumprimento
das condições fixadas.

3.6.

Os Contratos de Adesão serão individualmente elaborados para cada Beneficiário,
podendo o Conselho de Administração ou o Comitê (conforme o caso) estabelecer
termos e condições diferenciados para cada Contrato de Adesão, sem necessidade
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de aplicação de qualquer regra de isonomia ou analogia entre os Beneficiários,
mesmo que se encontrem em situações similares ou idênticas.
3.7.

As opções de compra de ações outorgadas nos termos do presente Regulamento,
bem como o seu exercício pelos Beneficiários, não têm qualquer relação nem estão
vinculadas à sua remuneração fixa ou eventual participação nos lucros.

3.8.

Sem prejuízo de qualquer disposição em contrário prevista neste Regulamento ou no
Contrato de Adesão, as opções outorgadas extinguir-se-ão automaticamente,
cessando de pleno direito todos os seus efeitos, nos seguintes casos: (a) mediante o
seu exercício integral; (b) após o decurso do prazo de vigência da opção; (c)
mediante distrato do Contrato de Adesão; ou (d) se a Companhia for dissolvida,
liquidada ou tiver sua falência decretada.

3.9.

A celebração dos Contratos de Adesão implicará na aceitação, pelos Beneficiários,
de todas as condições estabelecidas no Plano e no presente Regulamento.

CLÁUSULA IV. - EXERCÍCIO DA OPÇÃO E PREÇO DE EXERCÍCIO
4.1.

O Exercício da Opção consistirá na compra das ações pelo preço de exercício
estabelecido, após decorrido o prazo de “Vesting”. O Beneficiário, para tanto, deverá
manifestar formalmente o exercício das opções à Companhia, através de uma
Notificação de Exercício, no prazo de até quinze (15) dias subseqüentes à reunião
do Conselho de Administração da Companhia que: (a) tiver aprovado o Balanço do
Exercício Anterior ou (b) tiver aprovado as Demonstrações Financeiras do primeiro
semestre do exercício respeitados os limites previstos em 3.2 supra. As opções
poderão ser exercidas total ou parcialmente, observados os prazos e condições
estabelecidos pelo Conselho de Administração, pelo Comitê (se for o caso), por este
Regulamento (especialmente, mas não limitado aos limites em 3.2 supra) e pelos
Contratos de Adesão.
4.1.1.

A parcela de Opção não exercida até a data prevista em 3.3 (iii) supra,
será considerada extinta automaticamente, sem qualquer direito a
indenização.

4.1.2.

O exercício da Opção somente poderá ocorrer desde que se verifique a
continuidade do vínculo do Beneficiário com a Companhia ou com suas
controladas, até a data do efetivo exercício da Opção.

4.2.

A Notificação de Exercício só poderá ser expedida pelo Beneficiário, após a
divulgação dos resultados anuais e semestrais. Na Notificação de Exercício, o
Beneficiário deverá indicar a quantidade de ações que deseja adquirir, nos termos do
modelo de comunicação a ser divulgado pelo Conselho de Administração ou pelo
Comitê, conforme o caso.
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4.2.1.

Caso a quantidade de ações pretendida na Notificação de Exercício
exceda os limites previstos em 3.2 supra, a Companhia informará ao
Beneficiário, no prazo de cinco (05) dias úteis a contar do recebimento da
Notificação de Exercício, a quantidade correta de ações cuja opção pode
ser exercida.

4.2.2.

A Companhia informará ao Beneficiário no prazo de dois (02) dias úteis a
contar da deliberação do Conselho de Administração prevista em 4.3, 4.4 e
4.5 infra, o preço de exercício a ser pago.

4.2.3.

O pagamento do preço do Exercício de Opção deverá ser na data
determinada pela Companhia, em moeda corrente nacional por meio de (i)
cheque nominal à Companhia; (ii) transferência bancária para conta
indicada pela Companhia; ou (iii) qualquer outra forma de pagamento
expressamente permitida pela Companhia e previamente comunicada ao
Beneficiário, por escrito.

4.3.

As Notificações de Exercício serão verificadas pela área de recursos humanos da
Companhia e, após, encaminhadas ao Conselho de Administração, que conferirá sua
exatidão e conformidade com as normas do presente Regulamento, especialmente,
mas não limitadamente aos limites previstos em 3.2 supra. Estando as Notificações
de Exercício conformes, o Conselho de Administração deliberará, em sua próxima
reunião, a emissão da quantidade de ações respectiva, respeitados os preceitos
legais e os limites do capital autorizado da Companhia.

4.4.

O Preço do Exercício da opção será baseado na média ponderada por volume da
cotação da ação no mês anterior ao da outorga e ajustado pela inflação (IPCA) até o
Exercício da Opção, estabelecido, pois, como critério de fixação do preço de
emissão o art. 170, § 1º, III, da Lei 6404/76.

4.5.

O Conselho de Administração, a seu exclusivo critério, mas sem desrespeitar os
limites legais retro referidos, poderá aplicar um desconto de até 20% sobre o
resultado da média referida neste item. A aplicação do referido desconto não cria
direito adquirido, a favor do mesmo ou de outros Beneficiários, a similares descontos
em outras emissões de ações.

4.6.

Aprovada a emissão das ações ou transferência de ações em tesouraria, conforme o
caso e a deliberação do Conselho de Administração, as ações resultado dos
Exercícios de Opção serão transferidas ou lançadas em nome do respectivo
Beneficiário, que deverá pagar à Companhia o Preço de Emissão em até cinco (05)
dias após o registro ou transferência.
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4.7.

Disposição Transitória: O Preço de Exercício de Opção, na outorga do ano de
2008, será baseado na média ponderada da cotação das ações da Companhia em
fevereiro do mesmo ano, sem desconto e ajustada pelo IPCA até a data do Exercício
da Opção.

4.8.

O Conselho de Administração poderá determinar a suspensão do direito ao exercício
das opções, sempre que verificadas situações que, nos termos da lei ou
regulamentação em vigor, restrinjam ou impeçam a negociação de ações por parte
dos Beneficiários.

4.9.

Nenhum Beneficiário terá qualquer dos direitos, privilégios ou faculdades de
acionista da Companhia até que a sua opção seja devidamente exercida, nos termos
deste Regulamento e do Contrato de Adesão. Nenhuma ação será transferida ou
emitida em decorrência do exercício de opção até que todas as exigências legais e
regulamentares tenham sido integralmente cumpridas.

4.10.

Durante o período de vigência da Opção, é vedado ao Beneficiário a alienação, ou a
constituição de quaisquer ônus que recaiam sobre as Opções que ainda estejam
sujeitas ao Período de exercício, bem como a revenda das Ações à Companhia.

CLÁUSULA V.
5.1.

- AÇÕES SUJEITAS AO PLANO DE OUTORGA DE OPÇÕES

As opções de compra de ações outorgados nos termos do Plano de Outorga de
Opções e do presente Regulamento terão o limite total de 5% (cinco por cento) do
capital social da Companhia.

5.2.

As ações resultantes do exercício de opção serão emitidas em decorrência de
deliberação de aumento de capital, pelo Conselho de Administração, dentro dos
limites do capital autorizado da Companhia ou utilização de ações em tesouraria,
dentro do limites legais.

5.3.

Os atuais acionistas não terão preferência na outorga ou no exercício de opção de
compra de ações, previstos neste Regulamento, conforme disposto no art. 171, § 3º
da Lei 6404/76.

CLÁUSULA VI. - DESLIGAMENTO DO BENEFICIÁRIO
6.1.

Nas hipóteses de desligamento do Beneficiário por demissão ou rescisão do contrato
respectivo, se houver, com ou sem justa causa, renúncia ou destituição do cargo,
aposentadoria, invalidez permanente ou falecimento, os direitos a ele conferidos de
acordo com o presente REGULAMENTO, poderão ser extintos ou modificados,
observado o disposto no ítem 6.2 abaixo.

6.2.

Se, a qualquer tempo da vigência do Plano, o Beneficiário:

a) desligar-se da Companhia por vontade própria, pedindo demissão do seu
emprego, rescindindo o respectivo contrato, se houver, ou renunciando ao seu
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cargo de administrador: (i) as Opções Não Exercíveis na data do seu
desligamento

restarão

automaticamente

extintas,

de

pleno

direito,

independentemente de aviso prévio ou indenização; e (ii) as Opções Exercíveis
poderão ser exercidas no prazo de até trinta (30) dias, após o que ficarão
automaticamente

extintas,

independentemente

de

aviso,

notificação

ou

intimação;

b) for desligado da Companhia por vontade desta, mediante demissão ou rescisão
do contrato respectivo, se houver, por justa causa ou destituição de seu cargo
por violar os deveres e atribuições de administrador, todos os direitos já
exercíveis ou ainda não exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de
Adesão, na data de seu desligamento, restarão automaticamente extintos, de
pleno direito, independentemente de aviso prévio ou indenização;

c) for desligado da Companhia por vontade desta, mediante demissão ou rescisão
do contrato respectivo, se houver, sem justa causa ou destituição do seu cargo
sem violação dos deveres e atribuições de administrador: (i) as Opções Não
Exercíveis de acordo com o respectivo Contrato de Adesão, na data do seu
desligamento, ficarão automaticamente canceladas, independentemente de
aviso prévio, notificação ou indenização; (ii) as Opções Exercíveis deverão ser
exercidas improrrogavelmente em até trinta (30) dias a contar do anúncio do
desligamento,

após

o

que

restarão

automaticamente

canceladas,

independentemente de aviso prévio, notificação ou indenização;

d) desligar-se da Companhia por aposentadoria ou invalidez permanente: (i) as
Opções Não Exercíveis de acordo com o Contrato de Adesão, na data de seu
desligamento, passarão a ser automaticamente exercíveis, antecipando o prazo
de carência; e (ii) as Opções Exercíveis de acordo com o Contrato de Adesão na
data de seu desligamento permanecerão inalteradas, podendo ser exercidas
normalmente nos termos do Contrato;

e) desligar-se da Companhia por falecimento: (i) as Opções Não Exercíveis de
acordo com o Contrato de Adesão, na data de seu falecimento, passarão a ser
automaticamente exercíveis, antecipando-se o prazo de carência, podendo os
herdeiros e sucessores legais do Beneficiário exercer a respectiva Opção no
prazo de até doze (12) meses a contar da data do falecimento, após o que tais
direitos restarão automaticamente extintos, de pleno direito, independentemente
de aviso prévio ou indenização; e (ii) as Opções Exercíveis de acordo com o
respectivo Contrato de Adesão, na data de seu falecimento, poderão ser
exercidas pelos herdeiros e sucessores legais do Beneficiário, desde que o
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façam no prazo de até doze (12) meses a contar da data do falecimento, após o
que

tais

direitos

restarão

automaticamente

extintos,

de

pleno

direito,

independentemente de aviso prévio, notificação ou indenização.
6.3.

No caso de demissões sem justa causa que ocorram no período de 12 meses após
uma mudança de controle, na forma da lei, todas as opções se tornam exercíveis.

6.4.

O Conselho de Administração terá liberdade e autonomia para decidir os casos
excepcionais e/ou alterar as regras acima previstas, sem prejuízo de direitos já
exercidos e/ou adquiridos anteriormente à sua deliberação.

CLÁUSULA VII. - DISSOLUÇÃO OU LIQUIDAÇÃO DA COMPANHIA
7.1.

Na hipótese de dissolução, fusão, incorporação, cisão ou liquidação da Companhia,
os Beneficiários poderão exercer suas Opções que já possam ser exercidas no
período compreendido entre a data da convocação da assembléia geral de
acionistas que tiver por objeto deliberar sobre a dissolução, fusão, incorporação,
cisão ou liquidação da Companhia e a data de realização da mesma. Caso contrário,
as Opções serão extintas, da mesma forma que este Regulamento e os respectivos
Contratos de Adesão.
CLÁUSULA VIII – PRAZO DE VIGÊNCIA DO PLANO DE OUTORGA DE OPÇÕES

8.1.

O “PLANO” e o presente REGULAMENTO entram em vigor na data de sua
aprovação pela Assembléia Geral da Companhia e poderá ser extinto a qualquer
tempo, por decisão da Assembléia Geral. O término da vigência respeitará os direitos
adquiridos, não afetando a eficácia das Opções ainda em vigor, outorgadas com
base nele.

CLÁUSULA IX. DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1.

Este Regulamento não impedirá a realização de quaisquer operações de
reorganização societária, tais como transformação, incorporação, fusão e cisão. O
Conselho de Administração da Companhia e as Sociedades envolvidas em tais
operações poderão, a seu critério, determinar, sem prejuízo de outras medidas que
decidirem por eqüidade: (a) a substituição das ações objeto das Opções por ações
da sociedade sucessora da Companhia; (b) a antecipação da aquisição do direito ao
exercício da Opção de aquisição das Ações, de forma a assegurar a inclusão das
ações correspondentes na operação em questão; e/ou (c) o pagamento em dinheiro
da quantia a que o Beneficiário faria jus nos termos do Plano.

9.2.

Na eventualidade de o número, espécie e/ou classe das ações de emissão da
Companhia

serem

alterados

em

razão

de

desdobramentos,

bonificações,

grupamentos ou conversões, o Conselho de Administração deverá efetuar o ajuste
correspondente ao número, espécie e/ou classe das ações objeto de cada Opção em
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vigor e seu respectivo preço de aquisição ou subscrição, conforme o caso,
informando aos Beneficiários por escrito.
9.3.

O Conselho de Administração da Companhia será competente para dirimir eventuais
dúvidas quanto à interpretação das normas estabelecidas neste Regulamento, sendo
que no caso de conflito entre as disposições deste Regulamento e do Plano,
prevalecerão as do Plano.

9.4.

O Conselho de Administração poderá, a qualquer tempo, alterar as regras do Plano
de Outorga de Opções e deste REGULAMENTO, sem prejuízo, no entanto, dos
direitos até então adquiridos.

9.5.

Nenhuma disposição do Plano de Outorga de Opções ou deste REGULAMENTO
conferirá a qualquer Beneficiário o direito de permanecer como administrador e/ou
empregado da Companhia, nem interferirá, de qualquer modo, no direito de a
Companhia, a qualquer tempo e sujeito às condições legais e contratuais, rescindir o
contrato de trabalho do empregado e/ou interromper o mandato do administrador.

9.6.

Cada Beneficiário deverá aderir expressamente às condições do presente
REGULAMENTO, mediante declaração escrita, sem qualquer ressalva.

9.7.

Qualquer alteração legal significativa no tocante à regulamentação das sociedades
por ações, às companhias abertas e/ou aos efeitos fiscais de um plano de opções de
compra, poderá levar à revisão total ou parcial do Plano de Outorga de Opções e do
presente REGULAMENTO, sem que isso sujeite a Companhia a qualquer
indenização a quem quer que seja.

9.8.

Os casos omissos serão regulados pelo Conselho de Administração, consultada,
quando entender conveniente, a Assembléia Geral da Companhia. Qualquer opção
concedida de acordo com o Plano de Outorga de Opções fica sujeita a todos os
termos e condições estabelecidos neste REGULAMENTO, termos e condições estes
que prevalecerão em caso de inconsistência a respeito de disposições de qualquer
contrato ou documento mencionado neste REGULAMENTO.

9.9.

A primeira outorga de Opções, na forma prevista em 3.1 supra, ocorrerá no mês de
abril de 2008. Nos exercícios seguintes, as eventuais outorgas ocorrerão nas
reuniões do Conselho de Administração conforme previsto nos itens 4.1 e 4.2 supra.

Sobral (CE), 14 de abril de 2.008.
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