
 
 

 

Política de Voto 

Empresa:  ELECTRO AÇO ALTONA S/A   

Data e Local:  26/04/2018 na sede social à Rua Eng° Paul Werner, 925, Blumenau – SC, 
às 9 horas. 

Ordem do Dia: 

Assembleia Geral Ordinária - AGO:  
1. Examinar, discutir e votar o relatório anual dos Administradores, Demonstrações 

Financeiras, parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31 
de dezembro de 2017;  

2. Deliberar sobre a proposta da administração de destinação dos lucros acumulados referente 
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, e ratificar a deliberação dos JSCP 
efetuados em setembro de 2017 já pagos e/ou creditados;  

3. Fixação da remuneração global dos administradores; 
 

Assembleia Geral Extraordinária - AGE:  
1. Aprovar aumento do capital social, mediante a capitalização do saldo de lucros a destinar, 

com bonificações de ações; Aumento do Capital Social, passando de R$ 
17.264.543,00(Dezessete milhões duzentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e quarenta 
e três reais) para R$ 39.539.543,00 (Trinta e nove milhões quinhentos e trinta e nove mil, 
quinhentos e quarenta e três reais), mediante aproveitamento de reservas e com aumento 
do número de ações, passando de 2.250.000(dois mil duzentos de cinquenta mil) para 
22.500.000(Vinte dois milhões e quinhentos mil), ações, mediante bonificação aos atuais 
acionistas na razão de 9(nove) novas ações para cada 1 (uma) ação preexistente já 
possuídas na data de realização da AGO/AGE. Consequentemente, será alterado o artigo 5º 
do Estatuto Social. Alteração do paragrafo § 1º do artigo 5o do Estatuto Social da 
Companhia, que será proposto o aumento do limite máximo autorizado para aumento do 
Capital Social, por deliberação do Conselho de Administração, sem proceder com alteração 
Estatutária, no montante de R$ 100.000.000,00 (Cem milhões de reais) ou até o limite 
máximo total de 30.000.000 (Trinta Milhões) de ações ordinárias e preferenciais. 

2. Aprovar as alterações e modificações estatutárias propostas, e a consolidação do Estatuto 
Social da Companhia, conforme contido na Proposta da Administração, que se encontra a 
disposição dos acionistas na sede social da Companhia e no site da CVM. 
 

Exercício de Voto dos Fundos da Zentih Asset Management: 
Em AGO 
Item 1: Aprovado 
Item 2: Aprovado 
Item 3: Aprovado 
 



 
 

 

Em AGE 
Item 1: Aprovado 
Item 2: Aprovado 
 
 Ata em anexo. 


