DIRECIONAL ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF nº 16.614.075/0001-00
NIRE: 313.000.258-37

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE DEZEMBRO DE 2009
1.
DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 03 dias do mês de dezembro de 2009, às 17:00 horas, na sede
social, na Rua Grão Pará, no 466, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

2.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensadas as formalidades para convocação, em decorrência da presença
da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração, nos termos do artigo 15, parágrafo 1º do
Estatuto Social da Direcional Engenharia S.A. (“Companhia”).

3.

MESA: Presidente: Sr. Ricardo Valadares Gontijo.
Secretário: Sr. Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo.

4.
ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES TOMADAS: Os membros do Conselho de Administração deliberaram,
por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue:
4.1

Aprovar, tendo em vista o exercício integral, pelo Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA”) da opção de
distribuição de ações suplementares, nos termos do Contrato de Coordenação, Colocação e Garantia
Firme de Liquidação de Ações de Emissão da Companhia, com o intuito de atender o excesso de
demanda da distribuição pública primária de ações ordinárias de emissão da Companhia, registrada na
Comissão de Valores Mobiliários – CVM em 18 de novembro de 2009 sob o número
CVM/SRE/REM/2009/015 (“Oferta”), o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do seu
capital autorizado, que passará de R$315.160.445,68 (trezentos e quinze milhões, cento e sessenta mil,
quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), para R$323.312.619,43 (trezentos e
vinte e três milhões, trezentos e doze mil, seiscentos e dezenove reais e quarenta e três centavos), um
aumento, portanto, no montante de R$8.152.173,75 (oito milhões, cento e cinquenta e dois mil, cento e
setenta e três reais e setenta e cinco centavos), mediante a emissão de 3.105.590 (três milhões, cento e
cinco mil, quinhentas e noventa) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal
(“Ações Suplementares”), com exclusão do direito de preferência dos acionistas da Companhia na sua
subscrição, em conformidade com o disposto no inciso I, do artigo 172, da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e nos termos do parágrafo 3º do
artigo 6º do Estatuto Social da Companhia. O preço de subscrição das Ações Suplementares é de R$10,50
(dez reais e cinquenta centavos), equivalente ao preço de subscrição por ação objeto da Oferta (“Preço
por Ação”), determinado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento
(“Procedimento de Bookbuilding”) conduzido pelo Banco Santander (Brasil) S.A. e Itaú BBA, conforme
deliberação deste Conselho de Administração em 17 de novembro de 2009. Do Preço por Ação, R$2,625
serão destinados à conta de capital e R$7,875 destinados à conta de reserva de capital, em conta de ágio
na subscrição de ações, na forma do parágrafo único do artigo 14 da Lei das Sociedades por Ações,
conforme deliberação deste Conselho de Administração em 17 de novembro de 2009. Como
conseqüência, do valor de R$32.608.695,00 (trinta e dois milhões, seiscentos e oito mil, seiscentos e
noventa e cinco reais), correspondente à emissão das Ações Suplementares, R$8.152.173,75 (oito
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milhões, cento e cinquenta e dois mil, cento e setenta e três reais e setenta e cinco centavos) serão
destinados à conta de capital e R$24.456.521,25 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e seis
mil, quinhentos e vinte um reais e vinte e cinco centavos) serão destinados à conta de reserva de capital.
4.2

Aprovar que as Ações Suplementares emitidas nos termos das deliberações acima farão jus ao
recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio que forem declarados pela Companhia e a todos
os demais direitos e benefícios que forem conferidos às demais ações ordinárias, conforme o caso, de
emissão da Companhia, em igualdade de condições, nos termos da Lei das Sociedades por Ações, do
Estatuto Social da Companhia e do Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa
de Valores, Mercadorias e Futuros.

5.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo qualquer outra manifestação, foi
encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos. Belo
Horizonte, 03 de dezembro de 2009. Ricardo Valadares Gontijo - Presidente; Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo–
Secretário. Conselheiros: Ricardo Valadares Gontijo, Ana Lúcia Ribeiro Valadares Gontijo, Ricardo Ribeiro
Valadares Gontijo, Ana Carolina Ribeiro Valadares Gontijo Valle, Luiz Otávio Pôssas Gonçalves, Pedro de
Andrade Faria e Antonio José Pinto Campelo.

Confere com o original lavrado em livro próprio.
Belo Horizonte, 03 de dezembro de 2009

______________________________
Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo
Secretário
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