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Companhia Aberta
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA NA AV. DRA. RUTH
CARDOSO, 8.501, 8º ANDAR, CONJUNTO 2, PINHEIROS, SÃO PAULO, SP, EM 17 DE JUNHO
DE 2020, ÀS 11h00min.
1. A reunião contou com a participação remota da totalidade dos membros do Conselho de
Administração, nos termos do Regimento Interno.
2. A reunião foi presidida por Guilherme Chagas Gerdau Johannpeter e secretariada por Fábio
Eduardo de Pieri Spina.
3. O Conselho de Administração, tendo em vista o disposto na Lei e no Estatuto Social, após a análise
da Proposta da Administração desta data, elaborada pela Diretoria da Companhia e arquivada na
sede da Companhia, com base nos esclarecimentos prestados e nas discussões sobre as matérias
constantes da Ordem do Dia, aprovou, por unanimidade dos participantes, a Proposta da
Administração e seu encaminhamento para apreciação dos Senhores Acionistas, determinando a
convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 20 de julho de
2020, às 11h00min, com a seguinte Ordem do Dia:
Em deliberação ordinária:
(1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras
relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019.
(2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de resultados.
(3) Definir o número de membros a serem eleitos para o Conselho de Administração com mandato até
a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2021.
(4) Eleger os membros do Conselho de Administração e fixar a remuneração dos Administradores.
(5) Definir o número de membros a serem eleitos para o Conselho Fiscal até a Assembleia Geral
Ordinária a ser realizada em 2021.
(6) Eleger os membros do Conselho Fiscal, seus respectivos suplentes e fixar as suas respectivas
remunerações.
Em deliberação extraordinária:
(1) Deliberar sobre a alteração da redação do artigo 12, caput e §3º, alínea “a” do Estatuto Social, a
fim de atualizar a forma de representação e de outorga de procurações pela Companhia, conforme
alçadas internas aprovadas na reunião do Conselho de Administração realizada em 17 de setembro
de 2019.
4. Nada mais foi tratado.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
Assinaturas: Guilherme Chagas Gerdau Johannpeter (Presidente). André Bier Gerdau Johannpeter e
Claudio Johannpeter (Vice-Presidentes). Richard Chagas Gerdau Johannpeter, Aod Cunha de Moraes
Júnior, Fernando Fontes Iunes, Claudia Sender Ramirez, Márcio Fróes Torres e Gustavo Werneck da
Cunha (Conselheiros). Fábio Eduardo de Pieri Spina (Secretário).

Declaração:
Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio.

Fábio Eduardo de Pieri Spina
Secretário

