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ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
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_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________
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Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO
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À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência
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PRÁTICA KLIMAQUIP INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. 
CNPJ: 08.574.411/0001-00 

NIRE: 3130002427-0 
 

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 

 
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 31 dias do mês de dezembro de 2017, às 10:00 horas, na 
sede da PRÁTICA KLIMAQUIP INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. Companhia ,à lo alizadaà a 
cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, na Rodovia BR 459, km 101, Galpão 04, 
bairro Loteamento Ipiranga, CEP 37556-140. 

 

2. PUBLICAÇÕES, CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação dos editais de 
o vo ação,à o fo eàoàdispostoà oàa tigoà ,àpa g afoà º,àdaàLeià ºà . / à Lei das 

S.A. , tendo em vista a presença da acionista representando 100% (cem por cento) do 
capital social. Presente, ainda, a empresa especializada SNAGEL CONTÁBIL LTDA.- EPP 

Empresa Especializada , representada neste ato pelo Sr. Marcelo Spaca Nagel. Presentes 
também, Brava Participações Ltda., BNDES Participações S.A. – BNDESPAR e MFN Capital – 
SGPS, S.A.  

 
3. MESA: Nos termos do §2º do art. 6º do estatuto social da Companhia e do art. 128 da 
Lei das S.A., os acionistas presentes escolheram, por unanimidade e sem ressalvas, o Sr. Luiz 
Eduardo Rosa Rezende, para exercer a função de Presidente da Assembleia, que convidou 
Marcelio Vieira para exercer a função de secretário.  

 
4. ORDEM DO DIA: deliberar sobre: 

 
(i) A aprovação do P oto oloà deà I o po açãoà daà Prática Participações S.A. pela 

Prática Klimaquip Indústria e Comércio S.A.  Protocolo ,à firmado nos termos 
do art. 224 da Lei das S.A. pela administração da Companhia e pela administração 
da PRÁTICA PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de 
Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, na Av. Doutor João Beraldo, nº 408, apto. 
22, sala 01, Centro, CEP 37550-088, inscrita perante o CNPJ sob o nº 
10.747.201/0001-29 e com seus atos constitutivos registrados perante a Junta 
Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG sob o NIRE 3130009519-3 

Prática Participações ), com incorporação do acervo líquido contábil da Prática 
Participações pela Companhia Incorporação ;à 

(ii) A ap ovaçãoàdaà Justifi ação de Incorporação da Prática Participações S.A. pela 
Prática Klimaquip Indústria e Comércio S.A. à Justificação ,à apresentada pela 
administração da Companhia, nos termos do art. 225 da Lei das S.A., no âmbito 
da Incorporação;  

(iii) Aprovação e ratificação da indicação e contratação da Empresa Especializada; 
(iv) A tomada de conhecimento e aprovação do Laudo de Avaliação (conforme abaixo 

definido); 
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(v) A aprovação da Incorporação da Prática Participações pela Companhia, nos 
termos do Protocolo e da Justificação; 

(vi) A aprovação do aumento do capital social da Companhia em decorrência da 
Incorporação, mediante a emissão de ações ordinárias e mediante a criação e 
o se ue teà e issãoà deà açõesà p efe e iaisà lasseà á à eà açõesà p efe e iaisà
lasseà B ; 

(vii) A abertura de capital da Companhia e a submissão do pedido de registro de 
o pa hiaàa e ta,à aà atego iaà á ,àpe a teàaàCo issãoàdeàValo esàMo ili iosà
CVM ,à osà te osà daà I st uçãoà CVMà ºà ,à deà à deà deze oà deà ,à

conforme alterada, espe tiva e te,à Instrução CVM 480 àeà Pedido de Registro 
de Companhia Aberta ; 

(viii) A adesão da Companhia ao segmento de governança corporativa do Bovespa 

Mais – Nívelà à Bovespa Mais – Nível 2 àdaàB3 S.A. - Brasil, Bolsa e Balcão B3 ; 
(ix) A criação do conselho de administração da Companhia e eleição de seus 

membros; 
(x) A contratação de instituição depositária para prestação à Companhia de serviços 

de escrituração das ações ordinárias de emissão da Companhia; 
(xi) A aprovação e ratificação dos jornais nos quais a Companhia realiza suas 

publicações legais 
(xii) A reformulação do estatuto social da Companhia1, de forma a, dentre outros, 

adequá-lo às regras do Bovespa Mais – Nível 2 e às normas aplicáveis às 
companhias abertas; e  

(xiii) A autorização aos administradores da Companhia para a prática de todos e 
quaisquer atos necessários à consumação das deliberações tomadas em 
assembleia geral extraordinária, especialmente em relação à Incorporação, ao 
Pedido de Registro de Companhia Aberta e à adesão da Companhia ao Bovespa 
Mais – Nível 2. 

 
5. DELIBERAÇÕES: As seguintes deliberações foram tomadas e aprovadas, sem 
quaisquer ressalvas, pela acionista titular de 100% (cem por cento) das ações de emissão da 
Companhia: 
 
5.1. Registrar que a presente ata será lavrada na forma de sumário, nos termos do § 1º, 
do art. 130, da Lei das S.A. 
 
5.2. Tomar conhecimento e aprovar, depois de examinado, sem qualquer ressalva, o 

Protocolo, que passa a fazer parte integrante da presente ata sob a forma de Anexo 5.2, 
autenticado pela Mesa, contendo as finalidades, as condições e demais informações 
relativas à Incorporação, o qual foi elaborado em conformidade com os dispositivos dos arts. 
224 e 227 da Lei das S.A. 
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5.3. Tomar conhecimento e aprovar, depois de examinada, sem qualquer ressalva, a 
Justificação, que passa a fazer parte integrante da presente ata sob a forma de Anexo 5.3, 
autenticada pela Mesa, contendo os motivos da operação, o interesse da Companhia na sua 
realização, bem como as demais informações relativas à Incorporação, a qual foi elaborada 
em conformidade com o art. 225 Lei das S.A. 
 
5.4. Aprovar e ratificar a indicação e contratação da Empresa Especializada, representada 
por Marcelo Spaca Nagel, a qual realizou a avaliação patrimonial da Prática Participações, a 
valor contábil, e elaborou o laudo de avaliação do acervo líquido da Prática Participações a 
se ài o po adoàpelaàCo pa hiaà Laudo de Avaliação . 

 
5.5. Tomar conhecimento e aprovar, sem qualquer ressalva, o Laudo de Avaliação anexo 

ao Protocolo, o qual apurou, em 30 de setembro de 2017, o valor contábil da Prática 
Participações, descontada a participação da Prática Participações na própria Companhia, em 
R$ 8.794.861,19 (oito milhões, setecentos e noventa e quatro mil, oitocentos e sessenta e 
um reais e dezenove centavos), tudo em conformidade com o Protocolo e com a Justificação 
já aprovados e anexos à presente ata. 

 
5.6. Aprovar, sem ressalvas, a Incorporação da Prática Participações pela Companhia, nos 
termos e condições estabelecidas no Protocolo e na Justificação. 

 
5.7. Em razão da Incorporação e em virtude do acervo líquido da Prática Participações ser 
também composto da participação direta da própria Prática Participações na Companhia, 
adicionalmente à redistribuição das ações ordinárias de emissão da Companhia hoje de 
propriedade da Prática Participações à Brava Participações S.A., consoante o Laudo de 
Avaliação, aprovar o aumento do capital social da Companhia em R$ 2.844.648,62 (dois 
milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e 
dois centavos), mediante a emissão de 2.057.154 (dois milhões, cinquenta e sete mil, cento 
e cinquenta e quatro) novas ações ordinárias e a criação de duas classes de ações 
preferenciais de emissão da Companhia, as ações preferenciais lassesà á à e B ,à o à aà
consequente emissão de 373.242 (trezentas e setenta e três mil, duzentas e quarenta e 
duas)  ovasàaçõesàp efe e iaisà lasseà á àeà414.253 (quatrocentas e quatorze mil, duzentas 
e cinquenta e três) ovasà açõesà p efe e iaisà lasseà B ,à as quais serão subscritas pelos 
novos acionistas da Companhia nos termos dos boletins de subscrição anexos à presente 
como Anexo 5.7. 

 

5.7.1. ásàaçõesàp efe e iaisà lassesà á àeà B àdeàe issãoàdaàCo pa hiaàte ãoàas seguintes 
características: 

 
a) ásà açõesà p efe e iaisà deà lasseà á à eà deà lasseà B à deà e issãoà daà Co pa hiaà

conferirão aos seus titulares os seguintes direitos: (i) direito a voto nas 
assembleias gerais da Companhia; (ii) direito ao recebimento de dividendo mínimo 
obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, em 
igualdade de condições com as ações ordinárias, conforme ajustado nos termos da 
Lei das S.A.; (iii) prioridade no reembolso do capital, sem prêmio, no caso de 
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liquidação da Companhia; (iv) conversibilidade em ações ordinárias Companhia, a 
qualquer tempo, a critério de seus titulares, na proporção de 1 (uma) ação 
ordinária para 1 (uma) ação preferencial; (v) direito de resgate, nos termos do art. 
44 da Lei das S.A.; e (vi) direito de participar, em igualdade de condições com as 
ações ordinárias, nas distribuições de lucros, sob a forma de dividendos, 
bonificações ou a qualquer outro título, bem como nas capitalizações de lucros ou 
reservas, inclusive nos casos de reavaliação do ativo. 

 
b) ásàaçõesàp efe e iaisàdeà lasseà á àse ãoà esgat veis,àaà it ioàdaàCo pa hia,àaà

partir de 31 de dezembro de 2017. Caso ocorra a prorrogação do prazo para a 
realização da oferta pública de distribuição de ações de emissão da Companhia, 
conforme procedimento atualmente previsto no Acordo de Acionistas da Prática 

Participações, no qual a Companhia configurará como sucessora daquela, as ações 
p efe e iaisàdeà lasseà á àse ão resgatáveis, a critério da Companhia, a partir de 
1º de janeiro de 2018.  

 
c) ásà açõesàp efe e iaisà deà lasseà B à se ãoà esgat veis,à aà it ioà daà Co pa hia,à

até 31 de dezembro de 2017. Caso ocorra a prorrogação do prazo para a 
realização da oferta pública de distribuição de ações de emissão da Companhia, 
conforme procedimento atualmente previsto no Acordo de Acionistas da Prática 
Participações, no qual a Companhia configurará como sucessora daquela, as ações 
p efe e iaisàdeà lasseà B àse ãoà esgat veis,àa critério da Companhia, a partir de 
1º de janeiro de 2018 até 1º de março de 2018.  

 
5.8. Tendo-se em vista o acima disposto, consignar que após a implementação da 
Incorporação, conforme acima aprovada, o capital social da Companhia passará de 
R$ 26.223.638,91 (vinte e seis milhões, duzentos e vinte e três mil, seiscentos e trinta e oito 
reais e noventa e um centavos) para R$ 29.068.287,53 (vinte e nove milhões, sessenta e oito 
mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos), e as ações ordinárias e 
p efe e iaisà deà lasseà á à eà B à deà e issãoà daà Companhia passão a ser distribuídas 
conforme segue: 

 

Acionista 
Ações 

Ordinárias 

Ações 

Preferenciais 

A  

Ações 

Preferenciais 

B  

% 

Brava Participações S.A. 3.355.031 - - 80,99% 

BNDES Participações S.A. - 

BNDESPAR 
- 373.242 - 9,01% 

MNF Capital – SGPS, S.A. - - 414.253 10% 

TOTAL 3.355.031 373.242 414.253 100% 

 
5.8.1. Diante da deliberação acima, aprovar a nova redação do art. 5º do estatuto social, 
conforme estatuto social consolidado anexo ao presente documento como Anexo 5.15. 
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5.9. a su issãoàdeàpedidoàdeà egist oàdeà o pa hiaàa e ta,à aà atego iaà á ,àpe a teàaà
CVM, nos termos da Instrução CVM 480; 
 

5.10. a adesão da Companhia ao segmento de governança corporativa do Bovespa Mais – 
Nível 2, bem como a celebração com a B3 do Contrato de Participação do Bovespa Mais – 
Nível 2, autorizando a administração da Companhia a tomar todas as medidas necessárias à 
listagem da Companhia perante a B3 e admissão de valores mobiliários de sua emissão à 
negociação; 
 

5.11. Aprovar a criação do Conselho de Administração da Companhia, o qual será 
composto por no mínimo 3 (três) membros e, no máximo, 7 (sete) membros, com igual 
número de suplentes, sendo ao menos 1 (um) deles um conselheiro independente. 

 
5.12. Para compor o Conselho de Administração, são eleitos, neste ato e nos termos de 
Posse anexos à presente ata como Anexo 5.9, para mandatos de 1 (um) ano a contar da 
presente data, os Srs.: (i) André Luiz Rosa Rezende, brasileiro, casado, engenheiro, portador 
da cédula de identidade RG nº 9.560.555, expedida pela SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 
377.220.856-87, residente e domiciliado na Cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, 
na Rodovia BR 459, KM 101, s/nº, Loteamento Ipiranga, CEP 37.550-000, para o cargo de 
membro efetivo e Presidente do Conselho de Administração; (ii) Luiz Eduardo Rosa 
Rezende, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG 17.031.676 
expedida pela SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 675.854.426-53, residente e domiciliado na 
Cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, na Rod. BR 459, Km101, s/nº, Loteamento 
Ipiranga, CEP 37.550-000, como membro efetivo do Conselho de Administração da 
Companhia; (iii) Roberto Stronschoen de Lacerda, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade RG nº 33.757.653-5, expedida pela SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 
596.297.467-00, residente na Cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, na Rodovia 
BR 459, Km101, Galpão 4, Ipiranga, CEP 37550-000, como membro efetivo e independente 
do Conselho de Administração da Companhia; (iv) Luis Manuel Nascimento de Freitas, 
português, casado, portador do passaporte português nº J335236, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 754.649.691-87, residente na Cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, na 
Rodovia BR 459, Km101, Galpão 4, Ipiranga, CEP 37550-000, como membro efetivo do 
Conselho de Administração da Companhia, e como seu suplente o Sr. António José Duarte 
Graça de Macedo, português, casado, economista, portador do passaporte português nº 
L952838, inscrito no CPF/MF sob o nº 754.651.401-00, residente na Cidade de Pouso Alegre, 
Estado de Minas Gerais, na Rodovia BR 459, Km 101, Galpão 4, Ipiranga, CEP 37550-000; (v) 

Vicente Giurizatto da Silveira, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de 
identidade RG nº 10.914.754-6, inscrito no CPF nº 082.971.707-21, residente e domiciliado 
na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, na Av. República do Chile, nº100, 
Bairro Centro, CEP 20031-917, como membro efetivo do Conselho de Administração da 
Companhia; (vi) Carlos Seara da Costa Pinto, brasileiro, casado, portador da cédula de 
identidade 488.261 76 IFP/RJ e inscrito no CPF sob nº 702.699.397-68, residente e 
domiciliado na Cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, na Rodovia BR 459, Km 101, 
s/nº, Loteamento Ipiranga, CEP 37.550-000, como membro efetivo do Conselho de 
Administração da Companhia; e (vii) Eduardo Silva Leonardis, brasileiro, casado, 
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administrador, portador da cédula de identidade RG nº 7.264.504 SSP-SC e inscrito no CPF 
sob nº 220.087.238-01, residente e domiciliado na Cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas 
Gerais, na Rodovia BR 459, Km 101, s/nº, Loteamento Ipiranga, CEP 37550-000, como 
membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia. 
 

5.13. a contratação de empresa especializada para atuar como instituição depositária para 
prestação de serviços de escrituração das ações ordinárias de emissão da Companhia, a qual 
será escolhida pelos Administradores da Companhia, a partir das propostas apresentadas 
pela referida empresa; 
 

5.14. aprovação e ratificação do Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e do Jornal do 
Estado de Minas Gerais para realização das publicações legais da Companhia, nos termos do 

artigo 289 da Lei das Sociedade Anônimas; 
 
5.15. Em razão das deliberações acima, bem como da alteração da composição do capital 
social da Sociedade, aprovar a reformulação integral do estatuto social da Companhia, com 
alterações, dentre outras, às seções referentes à composição do capital social (conforme 
deliberado nos itens 5.8 e 5.8.1 acima), à competência das assembleias gerais e dos órgãos 
de administração, com a consequente alteração dos cargos dos membros da Diretoria da 
Companhia, à apuração e destinação do lucro, à inclusão de regras para alienação de 
controle, cancelamento de registro e saída da BOVESPA MAIS – Nível 2 e à eleição de foro 
arbitral para a solução de controvérsias, tudo conforme proposta de estatuto prevista no 
Protocolo e o qual passa a vigorar, em sua íntegra, conforme minuta anexa a esta ata como 
Anexo 5.15.; e 

 
5.16. Autorizar o Conselho de Administração e a Diretoria da Companhia a tomar todas e 
quaisquer providências necessárias para a implementação das deliberações ora aprovadas. 
 
6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia 
Geral Extraordinária, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. 
 
7. ASSINATURAS: Mesa: Presidente: Luiz Eduardo Rosa Rezende; Secretário: Marcelio 
Vieira. Acionista com 100% (cem por cento) do capital social: Prática Participações S.A. 
representada por Luiz Eduardo Rosa Rezende. 
 

Certifico que a presente confere com o original lavrado no livro próprio. 

 
 

Luiz Eduardo Rosa Rezende 
Presidente 

 Marcelio Vieira 
Secretário 
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ANEXO 5.2 
à Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Prática Klimaquip Indústria e Comércio S.A., 

realizada em 31 de dezembro de 2017 
 

PROTOCOLO DE INCORPORAÇÃO DA PRÁTICA PARTICIPAÇÕES S.A. 

PELA PRÁTICA KLIMAQUIP INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. 

 

Pelo presente instrumento particular, as administrações da 

 

PRÁTICA KLIMAQUIP INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A., sociedade anônima, com sede na 

Cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, na Rodovia BR 459, km 101, Galpão 04, 

bairro Loteamento Ipiranga, CEP 37556-140, inscrita perante o CNPJ sob o 

nº 08.574.411/0001-00 e com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial 

do Estado de Minas Gerais - JUCEMG sob o NIRE 3130002427-0 Prática Klimaquip , 

representada neste ato por seus diretores, Srs. André Luiz Rosa Rezende, brasileiro, casado, 

engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº 9.560.555 SSP-SP e inscrito no CPF sob 

nº 377.220.856-87, Luiz Eduardo Rosa Rezende, brasileiro, casado, engenheiro, portador da 

carteira de identidade RG 17.031.676 SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 675.854.426-53, Rafael 

Fortuna Arenzano, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da carteira de 

identidade RG 12.433.781 SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 101.337.598-06, Marcelio Vieira, 

brasileiro, casado, contador, inscrito no CRC sob o nº065.525, portador da carteira de 

identidade RG M7.369.187 SSP-MG e inscrito no CPF sob nº 832.947.246-9, Willian Harley 

Garcia, brasileiro, casado, design industrial, portador da carteira de identidade RG 

15.386.512 SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 039.486.538-36, todos residentes e domiciliados 

na Cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, na Rod. BR 459, Km101, s/nº, 

Loteamento Ipiranga, CEP 37.550-000, José Angelo de Souza Júnior, brasileiro, casado, 

residente e domiciliado na cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, na Rodovia BR 

459, km 101, s/nº, Loteamento Ipiranga, CEP 37.550-000, portador da cédula de identidade 

RG/SSP-SP sob o nº 6.860.700-3 e inscrito no CPF sob o nº 656.198.388-20, Milton de 

Aquino Machado Filho, brasileiro, casado, residente e domiciliado na cidade de Pouso 

Alegre, Estado de Minas Gerais, na Rodovia BR 459, km 101, s/nº, Loteamento Ipiranga, CEP 

37.550-000, portador da cédula de identidade RG/SSP-SP sob o nº 4.431.009 e inscrito no 

CPF sob o nº 050.245.508-03, Renato Patrício, brasileiro, casado, residente e domiciliado na 

cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, na Rodovia BR 459, km 101, s/nº, 
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Loteamento Ipiranga, CEP 37.550-000, portador da cédula de identidade RG/SSP-SP sob o nº 

13.792.600-5 e inscrito no CPF sob o nº 060.636.718-70; e 

 

PRÁTICA PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de Pouso Alegre, 
Estado de Minas Gerais, na Av. Doutor João Beraldo, nº 408, apto. 22, sala 01, Centro, CEP 
37550-088, inscrita perante o CNPJ sob o nº 10.747.201/0001-29 e com seus atos 
constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG 
sob o NIRE 3130009519-3 Prática Participações ,à representada neste ato por seus 
Diretores André Luiz Rosa Rezende e Luiz Eduardo Rosa Rezende, acima qualificados; 

 

P ti aàKli a uipàeàP ti aàPa ti ipaçõesà o ju ta e teàdo ava teàde o i adasà Partes àe,à
isoladaàeài disti ta e te,à o oà Parte , 

 

RESOLVEM firmar, nos termos dos artigos 224, 225 e 227 da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, conforme alte adaà Lei das S.A. ,à oà p ese teà P oto oloà deà
Incorporação da Prática Participações S.A. pela Prática Klimaquip Indústria e Comércio S.A. à

Protocolo ,àa qual será submetida à aprovação de seus respectivos acionistas, reunidos 
em Assembleia Geral Extraordinária, nos seguintes termos e condições: 

 

1. Introdução 
 

1.1. As administrações das Partes desejam propor à aprovação de seus acionistas a 
i o po açãoà daà P ti aà Pa ti ipaçõesà pelaà P ti aà Kli a uipà Incorporação ,à o à aà
consequente extinção daquela, sujeita à aprovação pelos acionistas da Prática Participações 
e pelos acionistas da Prática Klimaquip. 
 
2. Estrutura do Capital Social da Prática Participações 
 

2.1. Atualmente, a Prática Participações é uma sociedade anônima com registro de 
companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários, com capital social no valor de 
R$ 30.277.808,92 (trinta milhões, duzentos e setenta e sete mil, oitocentos e oito reais e 
noventa e dois centavos), dividido em 11.606.288 (onze milhões, seiscentas e seis mil, 
duzentas e oitenta e oito) ações ordinárias nominativas, 1.291.561 (um milhão, duzentas e 
ove taàeàu aà il,à ui he tasàeàsesse taàeàu a àaçõesàp efe e iaisà lasseà á àeà . . à

(um milhão, quatrocentas e trinta e três mil e noventa e quatro) ações preferenciais classe 
B , as quais contam com as características indicadas abaixo, assim divididas entre seus 

acionistas: 
 

Acionista 
Ações 

Ordinárias 
Ações 

Prefere ciais A  
Ações 

Prefere ciais B  
% 

Brava Participações Ltda. 11.606.288 --- --- 80,99% 
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BNDES Participações S.A. - BNDESPAR --- 1.291.561 --- 9,01% 

MNF Capital – SGPS, S.A. --- --- 1.433.094 10% 

TOTAL 11.606.288 1.291.561 1.433.094 100% 

 
2.2. As ações de emissão da Prática Participações têm as seguintes características: 
 

a) Cada ação de emissão da Prática Participações dá direito a um voto nas 
deliberações das assembleias gerais da Prática Participações; 

 
b) ásà açõesà p efe e iaisà deà lasseà á à eà deà lasseà B à deà e issãoà daà Prática 
Participações conferem aos seus titulares os seguintes direitos: (i) direito a voto nas 
assembleias gerais da Prática Participações; (ii) direito ao recebimento de dividendo 

mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, em 
igualdade de condições com as ações ordinárias, conforme ajustado nos termos da Lei 
das S.A.; (iii) prioridade no reembolso do capital, sem prêmio, no caso de liquidação da 
Prática Participações; (iv) conversibilidade em ações ordinárias da Prática 
Participações, a qualquer tempo, a critério de seus titulares, na proporção de 1 (uma) 
ação ordinária para 1 (uma) ação preferencial; (v) direito de resgate, nos termos do 
art. 44 da Lei das S.A.; e (vi) direito de participar, em igualdade de condições com as 
ações ordinárias, nas distribuições de lucros, sob a forma de dividendos, bonificações 
ou a qualquer outro título, bem como nas capitalizações de lucros ou reservas, 
inclusive nos casos de reavaliação do ativo; 

 
c) ásà açõesà p efe e iaisà deà lasseà á à sãoà esgat veis,à aà it ioà da Prática 
Participações, a partir da data de 31 de dezembro de 2017 e, caso ocorra a 
prorrogação do prazo para a realização da oferta pública de distribuição de ações de 
emissão da Prática Participações, conforme procedimento previsto no Acordo de 
Acionistasà daà P ti aà Pa ti ipações,à asà açõesà p efe e iaisà deà lasseà á à se ãoà
resgatáveis, a critério da Prática Participações, a partir de 1º de janeiro de 2018; e 

 
d) ásà açõesà p efe e iaisà deà lasseà B à sãoà esgat veis,à aà it ioà daà P ti aà
Participações, até 31 de dezembro de 2017 e, caso ocorra a prorrogação do prazo para 
a realização da oferta pública de distribuição de ações de emissão da Prática 
Participações, conforme procedimento previsto no Acordo de Acionistas da Prática 
Participações, as ações prefere iaisà deà lasseà B à se ãoà esgat veis,à aà it ioà daà
Prática Participações, a partir de 1º de janeiro de 2018 até 1º de março de 2018. 

 
3. Estrutura do Capital Social da Prática Klimaquip 

 
3.1. Atualmente, a Prática Klimaquip é uma sociedade anônima de capital fechada, com 
capital social no valor total de R$ 26.223.638,91 (vinte e seis milhões, duzentos e vinte e três 
mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos), dividido em 1.297.877 (um 
milhão, duzentas e noventa e sete mil, oitocentas e setenta e sete) ações ordinárias, todas 
nominativas e sem valor nominal. 
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3.2. A Prática Participações é titular, na presente data, de 1.297.877 (um milhão, 
duzentas e noventa e sete mil, oitocentas e setenta e sete) ações de emissão da Prática 
Klimaquip, equivalentes, portanto, a 100% (cem por cento) do capital social da Prática 
Klimaquip. 
 
4. Bases da Incorporação 

 
4.1. Desconsiderando-se a participação da Prática Participações na própria Prática 
Klimaquip, o acervo líquido da Prática Participações a ser incorporado pela Prática Klimaquip 
em decorrência da Incorporação está descrito no Laudo de Avaliação. 
 
4.2. Os saldos das contas credoras e devedoras da Prática Participações serão transferidos 

para os livros e registros contábeis da Prática Klimaquip, linha a linha, fazendo-se as 
necessárias adaptações. 

 

4.3. A Incorporação resultará no aumento do patrimônio líquido da Prática Klimaquip, 
com a consequente redistribuição de ações ordinárias de emissão da Prática Klimaquip hoje 
de propriedade da Prática Participações à Brava Participações Ltda., bem como da emissão, 
pela Prática Klimaquip, de 2.057.154 (dois milhões, cinquenta e sete mil, cento e cinquenta e 
quatro) novas ações ordinárias e a criação e emissão de 373.242 (trezentas e setenta e três 
mil, duzentas e quarenta e duas) novas ações p efe e iaisà lasseà á à eà . à
(quatrocentas e quatorze mil, duzentas e cinquenta e três) novas ações preferenciais classe 
B ,à osà te osàdesteàP oto olo,ào se va do-se a atual participação dos sócios da Prática 

Participações no capital desta. 
 

5. Avaliação do Acervo Líquido 
 

5.1. As administrações das Partes indicaram a empresa especializada SNAGEL CONTABIL 
LTDA. – EPP, sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 07.906.628/0001-08 e no 
Conselho Regional de Contabilidade - CRC sob o nº 2SP024079/O-7, com sede na Cidade de 
Barueri, Estado de São Paulo, na Calçada dos Cravos, 37, 1º andar, Centro Comercial 
Alphaville, CEP 06453- à Empresa Especializada ,à ep ese tadaàpeloà“ .àMa eloà“pa aà
Nagel, brasileiro, casado, contador, inscrito no Conselho Regional de Contabilidade - CRC sob 
o nº 1SP198091/O-0, portador da cédula de Identidade RG nº 24.575.728-4 SSP/SP e inscrito 
no CPF sob o nº 142.714.138-01, para elaborar o laudo de avaliação, a valor contábil, da 
Prática Participações Laudo de Avaliação ,à ujaà o eaçãoà se à ratificada pelas 
assembleias gerais extraordinárias das Partes, nos termos dos arts. 227, § 1º, e 229, § 3º, da 
Lei das S.A.2 
 

5.2. Conforme previsto no Laudo de Avaliação, cuja cópia segue anexa ao presente como 
Anexo 5.2, o valor estimado do acervo líquido, descontada a participação da Prática 
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Participações na Prática Klimaquip, foi definido com base nos elementos constantes do 
balanço patrimonial da Prática Participações levantado em 30 de setembro de 2017 Data-
Base à e Balanço Patrimonial ,à e àR$ 8.794.861,19 (oito milhões, setecentos e noventa e 
quatro mil, oitocentos e sessenta e um reais e dezenove centavos) Acervo Líquido . 
 

5.3. Uma vez aprovada a Incorporação nos termos do artigo 227 da Lei das S.A., a Prática 
Participações será extinta, sendo sucedidas em todos os seus bens, direitos e obrigações 
pela Prática Klimaquip. 

 

5.4. As variações patrimoniais apuradas a partir da Data-Base serão apropriadas pela 
Prática Klimaquip, passando-se para seus livros contábeis e efetuando-se as necessárias 
alterações. 
 

6. Capital Social e Efeitos Patrimoniais na Prática Klimaquip 
 
6.1. Em virtude do disposto no item 4.2 acima, bem como em virtude do Acervo Líquido 
da Prática Participações ser também composto da participação direta da própria Prática 
Participações na Prática Klimaquip, mediante a aprovação da Incorporação, adicionalmente 
à redistribuição das ações ordinárias de emissão da Prática Klimaquip hoje de propriedade 
da Prática Participações à Brava Participações Ltda., consoante o Laudo de Avaliação, o 
capital social da Prática Klimaquip será aumentado em R$ 2.844.648,62 (dois milhões, 
oitocentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois 
centavos), mediante a emissão de 2.057.154 (dois milhões, cinquenta e sete mil, cento e 
cinquenta e quatro) novas ações ordinárias,àeàaà iaçãoàdeàaçõesàp efe e iaisà lassesà á àeà
lasseà B ,à o àaà o se ue teàemissão de 373.242 (trezentas e setenta e três mil, duzentas 

e quarenta e duas) novas ações p efe e iaisà lasseà á àeà . à uat o e tasàeà uato zeà
mil, duzentas e cinquenta e três) novas ações p efe e iaisà lasseà B ,à asà uaisà te ãoà asà
seguintes características, consoante e coincidente com a atual disposição do contrato social 
da Prática Participações, não se extinguindo ou alterando, portanto, quaisquer de seus 
respectivos direitos: 
 

d) Cada ação de emissão da Prática Klimaquip dará direita a um voto nas 
deliberações das assembleias gerais da Prática Klimaquip; 

 

e) ásà açõesà p efe e iaisà deà lasseà á à eà deà lasseà B à deà e issãoà daà Prática 
Klimaquip conferirão aos seus titulares os seguintes direitos: (i) direito a voto nas 
assembleias gerais da Prática Klimaquip; (ii) direito ao recebimento de dividendo 
mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, em 
igualdade de condições com as ações ordinárias, conforme ajustado nos termos da Lei 
das S.A.; (iii) prioridade no reembolso do capital, sem prêmio, no caso de liquidação da 
Prática Klimaquip; (iv) conversibilidade em ações ordinárias da Prática Klimaquip, a 
qualquer tempo, a critério de seus titulares, na proporção de 1 (uma) ação ordinária 
para 1 (uma) ação preferencial; (v) direito de resgate, nos termos do art. 44 da Lei das 
S.A.; e (vi) direito de participar, em igualdade de condições com as ações ordinárias, 
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nas distribuições de lucros, sob a forma de dividendos, bonificações ou a qualquer 
outro título, bem como nas capitalizações de lucros ou reservas, inclusive nos casos de 
reavaliação do ativo; 

 
f) ásà açõesà p efe e iaisà deà lasseà á à se ãoà esgat veis,à aà it ioà daà P ti aà
Klimaquip, a partir de 31 de dezembro de 2017. Caso ocorra a prorrogação do prazo 
para a realização da oferta pública de distribuição de ações de emissão da Prática 
Klimaquip, conforme procedimento atualmente previsto no Acordo de Acionistas da 
Prática Participações, no qual a Prática Klimaquip configurará como sucessora daquela, 
as ações preferenciaisàdeà lasseà á àse ãoà esgat veis,àaà it ioàdaàP ti aàKli a uip,àaà
partir de 1º de janeiro de 2018; e 

 

g) ásà açõesà p efe e iaisà deà lasseà B à se ãoà esgat veis,à aà it ioà daà Prática 
Klimaquip, até 31 de dezembro de 2017. Caso ocorra a prorrogação do prazo para a 
realização da oferta pública de distribuição de ações de emissão da Prática Klimaquip, 
conforme procedimento atualmente previsto no Acordo de Acionistas da Prática 
Participações, no qual a Prática Klimaquip configurará como sucessora daquela, as 
açõesàp efe e iaisàdeà lasseà B àse ãoà esgat veis,àaà it ioàdaàP ti aàKli a uip,àaà
partir de 1º de janeiro de 2018 até 1º de março de 2018. 

 
6.2. Após a implementação da Incorporação conforme descrita neste Protocolo, o capital 
social da Prática Klimaquip passará de R$ 26.223.638,91 (vinte e seis milhões, duzentos e 
vinte e três mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos) para 
R$ 29.068.287,53 (vinte e nove milhões, sessenta e oito mil, duzentos e oitenta e sete reais e 
i ue taà eà t sà e tavos ,à eà asà açõesà o di iasà eà p efe e iaisà deà lasseà á à eà B à deà

emissão da Prática Klimaquip passão a ser distribuídas conforme segue: 
 

Acionista 
Ações 

Ordinárias 
Ações 

Prefere ciais A  
Ações 

Prefere ciais B  
% 

Brava Participações Ltda. 3.355.031 - - 80,99% 

BNDES Participações S.A. - BNDESPAR - 373.242 - 9,01% 

MNF Capital – SGPS, S.A. - - 414.253 10% 

TOTAL 3.355.031 373.242 414.253 100% 

 

6.3. Os saldos das contas credoras e devedoras da Prática Participações passarão para os 
livros contábeis da Prática Klimaquip, linha a linha, fazendo-se as necessárias adaptações. 
Considerando que a Data Base e a data dos eventos societários destinados a examinar, 
discutir e aprovar o presente Protocolo não são coincidentes, as variações patrimoniais 
eventualmente verificadas entre a Data Base e a data dos eventos serão contabilizadas pela 
Prática Klimaquip e consideradas como seu resultado fiscal, de acordo com a legislação em 
vigor. 

 
6.4. Na forma do disposto no artigo 227 da Lei das S.A., a Prática Klimaquip absorverá, por 
incorporação, o patrimônio da Prática Participações e sucederá a Prática Participações em 
todos os seus bens, direitos e obrigações. 
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7. Disposições finais 
 

7.1. Competirá às administrações da Prática Participações e da Prática Klimaquip praticar 
todos os atos que se fizerem necessários à perfeita regularização do estabelecido no 
presente instrumento, incluindo atos subsequentes à Incorporação, tais como o registro dos 
atos societários e atualização das inscrições da Prática Participações e da Prática Klimaquip 
nas repartições federais, estaduais e municipais competentes. Os custos e despesas daí 
decorrentes serão integralmente suportados pela Prática Klimaquip. 

 
7.2. A efetivação da Incorporação dependerá da aprovação das matérias aqui tratadas 

em: 
 

(i) Assembleia Geral Extraordinária da Prática Participações; e 
 

(ii) Assembleia Geral Extraordinária da Prática Klimaquip. 
 

7.2.1. Todos os documentos mencionados neste Protocolo e o Balanço Patrimonial 
estarão à disposição dos acionistas da Prática Participações e da Prática Klimaquip em 
suas respectivas sedes sociais a partir desta data. 

 

7.3. Este Protocolo somente poderá ser alterado por meio de instrumento escrito 
assinado por todos os seus subscritores. 
 

7.4. Fica eleito o foro da Comarca de Pouso Alegre para dirimir as dúvidas oriundas deste 
Protocolo. 
 

[restante da página intencionalmente em branco] 
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E, POR ESTAREM JUSTOS E CONTRATADOS, os administradores assinam este Protocolo. 

 

Pouso Alegre, 31 de dezembro de 2017. 

 

Diretores da Prática Participações S.A.: 

 

André Luiz Rosa Rezende 

 

 Luiz Eduardo Rosa Rezende 

 

Diretores da Prática Klimaquip Indústria e Comércio S.A.: 

 

André Luiz Rosa Rezende 
 

 Luiz Eduardo Rosa Rezende 

 

 

Rafael Fortuna Arenzano 
 

 Marcelio Vieira 

 

 

José Angelo de Sousa Junior 
 

 Milton de Aquino Machado Filho 

 

 

Willian Harley Garcia 
 

 Renato Patrício 
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Anexo 5.2 ao Protocolo de Incorporação da Prática Participações S.A. 

pela Prática Klimaquip Indústria e Comércio S.A. 

 

Laudo de Avaliação do Acervo Líquido 

 

 

LAUDO DE AVALIAÇÃO CONTÁBIL DA PRÁTICA PARTICIPAÇÕES S.A. PARA INCORPORAÇÃO PELA 

PRÁTICA KLIMAQUIP INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. 

 

 

Pelo presente instrumento, a empresa especializada adiante nomeada e infra-assinada, a saber: 

 

SNAGEL CONTABIL LTDA. – EPP, sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 
07.906.628/0001-08 e no Conselho Regional de Contabilidade - CRC sob o nº 2SP024079/O-
7, com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Calçada dos Cravos, 37, 1º andar, 
Centro Comercial Alphaville, CEP 06453-053 Empresa Especializada ,à este ato 
representada por Marcelo Spaca Nagel, brasileiro, casado, contador, inscrito no Conselho 
Regional de Contabilidade - CRC sob o nº 1SP198091/O-0, portador da cédula de Identidade 
RG nº 24.575.728-4 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 142.714.138-01, empresa nomeada 
pela administração da PRÁTICA KLIMAQUIP INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A., sociedade 
anônima, com sede na Cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, na Rodovia BR 459, 
km 101, Galpão 04, bairro Loteamento Ipiranga, CEP 37556-140, inscrita perante o CNPJ sob 
o nº 08.574.411/0001-00 e com seus atos constitutivos registrados perante a Junta 
Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG sob o NIRE 3130002427-0 Prática 
Klimaquip , para proceder à avaliação do acervo líquido da PRÁTICA PARTICIPAÇÕES S.A., 
sociedade anônima, com sede na Cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, na Av. 
Doutor João Beraldo, nº 408, apto. 22, sala 01, Centro, CEP 37550-088, inscrita perante o 
CNPJ sob o nº 10.747.201/0001-29 e com seus atos constitutivos registrados perante a 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG sob o NIRE 3130009519-3 Prática 
Participações , objeto da incorporação, apresentam os resultados de seu trabalho: 
 
1. O presente laudo tem por objetivo avaliar o acervo líquido da Prática Participações a ser 
incorporado pela Prática Klimaquip Incorporação , de acordo com os termos e condições 
estabelecidos no Protocolo de Incorporação da Prática Participações S.A. pela Prática 
Klimaquip Indústria e Comércio S.A. Protocolo ,à fi adoàpelas administrações da Prática 
Klimaquip e da Prática Participações em 31 de dezembro de 2017. 
 

2. Em observância ao disposto no Protocolo, o acervo líquido da Prática Participações a ser 
incorporado foi avaliado por seu valor contábil, sendo a avaliação referenciada ao dia 30 de 
setembro de 2017 Data-Base ,à deà a o doà o  o balanço patrimonial da Prática 
Participações levantado na mesma data. 
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3. A avaliação de todos os ativos e passivos foi realizada de forma a determinar o valor 
contábil do acervo líquido da Prática Participações. 
 
4. Os representantes da Empresa Especializada compareceram à sede da Prática 
Participações para constatar a existência dos valores ativos, passivos e de patrimônio líquido 
constantes do mencionado balanço patrimonial da Data-Base. 
 
5. Os representantes da Empresa Especializada analisaram os atos constitutivos, livros 
contábeis e fiscais bem como o balanço patrimonial da Data-Base, fichas de razão, extratos, 
relatórios, demonstrações analíticas das contas e outros documentos afins. 
 
6. O exame da documentação de suporte acima mencionada foi efetuado com o objetivo 
de verificar uma escrituração feita em boa forma e obedecendo às disposições legais 
regulamentares, normativas e estatutárias que regem a matéria, dentro dos princípios e 
convenções de contabilidade geralmente aceitos. 
 
7. O balanço patrimonial da Prática Participações na Data-Base está indicado no Anexo I a 
este laudo, dele fazendo parte integrante. 
 
8. Com base nos trabalhos realizados, a Empresa Especializada concluiu que o acervo 
líquido da Prática Participações, descontada a participação da Prática Participações na 
Prática Klimaquip, possui o valor contábil de R$ 8.794.861,19 (oito milhões, setecentos e 
noventa e quatro mil, oitocentos e sessenta e um reais e dezenove centavos) na Data-Base.  
 
9. Uma vez aprovada a Incorporação e os termos do Protocolo, o capital social da Prática 
Klimaquip sofrerá um aumento de R$ 2.844.648,62 (dois milhões, oitocentos e quarenta e 
quatro mil, seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos), passando o capital 
social da Prática Klimaquip de R$ 26.223.638,91 (vinte e seis milhões, duzentos e vinte e três 
mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos) para R$ 29.068.287,53 (vinte e 
nove milhões, sessenta e oito mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e três 
centavos), mediante a emissão de 2.057.154 (dois milhões, cinquenta e sete mil, cento e 
cinquenta e quatro) ovasàaçõesào di ias,àeàaà iaçãoàdeàaçõesàp efe e iaisà lassesà á àeà
lasseà B ,à o àaà o se ue teàe issãoàdeà . à t eze tasàeàsete taàeàt sà il,àduze tasà

e quarenta e duas) novas ações preferenciaisà lasseà á àeà . à uat o e tasàeà uato zeà
mil, duzentas e cinquenta e três) ovasàaçõesàp efe e iaisà lasseà B àdeàe issãoàdaàP ti aà
Klimaquip. 
 
 
10. Por outro lado, sendo aprovados os documentos da Incorporação descritos acima, a 
Prática Participações extinguir-se-á de pleno direito, de forma que a Prática Klimaquip a 
sucederá a título universal em todos os direitos e obrigações, exceto com relação aos 
documentos, direitos e obrigações que tenham sido expressamente cedidos a terceiros 
previamente à Incorporação.  
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11. A Empresa Especializada declara, ainda, que o valor do acervo líquido da Prática 
Participações encontrado na avaliação revela-se suficiente para a realização da operação 
pretendida. 
 

São Paulo, 31 de dezembro de 2017. 
 
 

SNAGEL CONTABIL LTDA. – EPP - CRC nº 2SP024079/O-7 
por: Marcelo Spaca Nagel - CRC nº 1SP198091/O-0 

 
(restante da página deixada em branco propositalmente) 
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Anexo I ao Laudo de Avaliação Contábil da Prática Participações S.A. para Incorporação pela 

Prática Klimaquip Indústria e Comércio S.A. 

 

Balanço Patrimonial da Prática Participações S.A. na Data-Base de 30 de setembro de 2017  

 

Conta Descrição Saldo atual 

1 ATIVO      48.339.359,87 D 

1.1 ATIVO CIRCULANTE         208.510,64 D 

1.1.1 DISPONIVEL         137.524,05 D 

1.1.1.01 DISPONIVEL              82,79 D 

1.1.1.01.00001 CAIXA GERAL              82,79 D 

1.1.1.02 BANCO CTA MOVIMENTO               0,00 

1.1.1.02.00004 BANCO SANTANDER S/A               0,00 

1.1.1.02.00005 CHEQUES EM TRANSITO               0,00 

1.1.1.03 FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA         137.441,26 D 

1.1.1.03.00003 BANCO SANTANDER  SA INVESTIFACIL         137.441,26 D 

1.1.3 OUTROS CREDITOS          55.165,93 D 

1.1.3.03 IMPOSTOS A RECUPERAR           6.080,33 D 

1.1.3.03.00017 IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS A RECUPER           6.080,33 D 

1.1.3.05 OUTROS CREDITOS          49.085,60 D 

1.1.3.05.00003 DIVIDENDOS A RECEBER  PRATICA PRODUTOS               0,00 

1.1.3.05.00005 DIVIDENDOS A RECEBER EMBTECH IND E COM          49.085,60 D 

1.1.7 DESPESAS ANTECIPADAS          15.820,66 D 

1.1.7.01 DESPESAS ANTECIPADAS          15.820,66 D 

1.1.7.01.00003 SEGUROS          15.820,66 D 

1.2 NAO CIRCULANTE      48.130.849,23 D 

1.2.2 INVESTIMENTOS      37.879.403,11 D 

1.2.2.01 PARTICIPACOES SOCIETARIAS      40.395.960,08 D 

1.2.2.01.00001 KLIMAQUIP SA - TECNOLOGIA DO FRIO      10.410.215,37 D 

1.2.2.01.00005 PRATICA PRODUTOS SA      26.817.457,06 D 

1.2.2.01.00006 EMBTECH INDUSTRIA E COMERCIO SA         348.193,69 D 

1.2.2.01.00007 AJUSTES DE ELEMENTOS ATIVO-PRATICA  S.A       2.038.533,61 D 

1.2.2.01.00008 PRATICA SERVICOS E LOCACOES LTDA         781.560,35 D 

1.2.2.01.00009 PRATICA PRODUCTS INC.               0,00 

1.2.2.02 LUCRO A REALIZAR NA CONTROLADA       2.516.556,97 C 

1.2.2.02.00001 PRATICA PRODUTOS S.A       2.287.500,66 C 
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1.2.2.02.00002 KLIMAQUIP S.A  TECNOLOGIA DO FRIO         229.056,31 C 

1.2.2.02.00003 PRATICA PRODUCTS INC.               0,00 

1.2.4 INTANGIVEL      10.251.446,12 D 

1.2.4.01 AGIO E DESAGIO      10.251.446,12 D 

1.2.4.01.00002 KLIMAQUIP SA - TECNOLOGIA DO FRIO       9.926.246,90 D 

Conta Descrição Saldo atual 

1.2.4.01.00003 EMBTECH INDUSTRIA E COMERCIO S.A         325.199,22 D 

2 PASSIVO      48.339.359,87 C 

2.1 PASSIVO CIRCULANTE           9.051,70 C 

2.1.1 CONTAS A PAGAR           8.951,70 C 

2.1.1.01 CONTAS A PAGAR           8.951,70 C 

2.1.1.01.00003 FORNECEDORES TRANSITORIOS           8.951,70 C 

2.1.4 IMPOSTOS A PAGAR               0,00 

2.1.4.01 IMPOSTOS A PAGAR               0,00 

2.1.4.01.00005 CONTR SOCIAL A PAGAR               0,00 

2.1.5 TITULOS A PAGAR             100,00 C 

2.1.5.01 TITULOS A PAGAR             100,00 C 

2.1.5.01.00006 EMPRESTIMO DE TERCEIROS             100,00 C 

2.1.5.01.00010 CHEQUE EM TRANSITO               0,00 

2.1.6 OUTRAS OBRIGACOES               0,00 

2.1.6.01 DIVERSAS OBRIGACOES               0,00 

2.1.6.01.00010 DIVIDENDO A PAGAR               0,00 

2.1.6.01.00013 ANTECIPACAO DE DISTRIBUICAO DE LUCROS               0,00 

2.2 NAO CIRCULANTE         269.241,04 C 

2.2.1 FINANCIAMENTO/EMPRESTIMO         269.241,04 C 

2.2.1.04 PROVISAO PARA PERDA DE INVESTIMENTOS         141.947,81 C 

2.2.1.04.00001 PRATICA PRODUCTS INC         141.947,81 C 

2.2.1.05 LUCRO A REALIZAR A CONTROLADORA         127.293,23 C 

2.2.1.05.00001 PRATICA PRODUCTS INC         127.293,23 C 

2.4 PATRIMONIO LIQUIDO      48.061.067,13 C 

2.4.1 CAPITAL SOCIAL      30.277.808,92 C 

2.4.1.01 CAPITAL SUBSCRITO      30.277.808,92 C 

2.4.1.01.00001 CAPITAL SOCIAL      30.277.808,92 C 

2.4.2 RESERVAS      11.763.227,77 C 

2.4.2.01 RESERVAS DE CAPITAL       6.108.437,75 C 

2.4.2.01.00001 RESERVA DE CAPITAL       6.108.437,75 C 
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2.4.2.03 RESERVAS DE LUCROS       5.654.790,02 C 

2.4.2.03.00001 RESERVA LEGAL       1.161.616,01 C 

2.4.2.03.00002 RESERVA DE LUCROS RETIDOS         581.495,05 C 

2.4.2.03.00003 FUNDO DE RESGATE       3.911.678,96 C 

2.4.3 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS       3.997.708,11 C 

2.4.3.01 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS       3.997.708,11 C 

2.4.3.01.00001 LUCROS ACUMULADOS       3.997.708,11 C 

2.4.4.01 AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL       2.022.322,33 C 

2.4.4.01.00001 AJUSTES DE ELEMENTOS DO ATIVO       2.038.533,61 C 

2.4.4.01.00002 VARIACOES CAMBIAIS INVEST EXTERIOR          16.211,28 D 

Conta Descrição Saldo atual 

2.4.5 DIVIDENDOS ADICIONAIS  PROPOSTOS               0,00 

2.4.5.01 ADICIONAIS PROPOSTOS               0,00 

2.4.5.01.00001 DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS               0,00 
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ANEXO 5.3 
à Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Prática Klimaquip Indústria e Comércio S.A., 

realizada em 31 de dezembro de 2017 
 

JUSTIFICAÇÃO DE INCORPORAÇÃO DA PRÁTICA PARTICIPAÇÕES S.A. 
PELA PRÁTICA KLIMAQUIP INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. 

 

Pelo presente instrumento particular, a administração da PRÁTICA PARTICIPAÇÕES S.A., 
sociedade anônima, com sede na Cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, na Av. 
Doutor João Beraldo, nº 408, apto. 22, sala 01, Centro, CEP 37550-088, inscrita perante o 
CNPJ sob o nº 10.747.201/0001-29 e com seus atos constitutivos registrados perante a 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG sob o NIRE 3130009519-3 Prática 
Participações  nos termos dos artigos 225 e 229 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 

,à o fo eà alte adaà Lei S.A. ,à elabora a presente Justificação de Incorporação da 
Prática Participações S.A. pela Prática Klimaquip Indústria e Comércio S.A. à Justificação ,àaà
qual será submetida à aprovação de seus respectivos acionistas, reunidos em Assembleia 
Geral Extraordinária, nos seguintes termos e condições: 

 

8. Introdução 
 

8.1. Descrição da Operação. Com o objetivo de unificar suas atividades e otimizar as 
respectivas estruturas societárias, a administração da Prática Participações e a 
administração da PRÁTICA KLIMAQUIP INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A., sociedade anônima, 
com sede na Cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, na Rodovia BR 459, km 101, 
Galpão 04 bairro Loteamento Ipiranga, CEP 37556-140, inscrita perante o CNPJ sob o 
nº 08.574.411/0001-00 e com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial 
do Estado de Minas Gerais - JUCEMG sob o NIRE 3130002427-0 Prática Klimaquip  e, 

conjuntamente com a Prática Participações, Partes ), após procederem e concluírem 
estudos sobre as respectivas estruturas e peculiaridades dos respectivos negócios, desejam 
propor à aprovação de seus respectivos acionistas a incorporação dos ativos e passivos do 
patrimônio da Prática Participações, com versão do seu a e voà lí uidoà o t ilà Acervo 
Líquido , pela Prática Klimaquip Incorporação ,à sujeitaà à ap ovação pelos acionistas da 
Prática Participações e à aprovação dos acionistas da Prática Klimaquip. 

 
8.1.1. Nos termos do P oto oloàdeà Incorporação da Prática Participações S.A. pela 
Prática Klimaquip Indústria e Comércio S.A.  Protocolo , a Incorporação resultará no 
aumento do patrimônio líquido da Prática Klimaquip, com a consequente 
redistribuição de ações ordinárias de emissão da Prática Klimaquip hoje de 
propriedade da Prática Participações à Brava Participações Ltda., bem como da 
emissão, pela Prática Klimaquip, de 2.057.154 (dois milhões, cinquenta e sete mil, 
cento e cinquenta e quatro)  novas ações ordinárias e a criação e emissão de 373.242 
(trezentas e setenta e três mil, duzentas e quarenta e duas) novas ações preferenciais 
lasseà á àeà . à uat o e tasàeà uato zeà il,àduze tasàeà i ue taàeàt s  novas 
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ações p efe e iaisà lasseà B ,à osà te osà destaà Justifi açãoà eà doà P oto olo,à
observando-se a atual participação dos sócios da Prática Participações no capital desta. 
 

9. Justificação da Operação e Interesse das Partes 
 

9.1. A pretendida Incorporação visa dar maior conveniência aos interesses sociais das 
Partes, uma vez que a unificação das atividades e da administração das duas sociedades 
resultará na redução de custos administrativos, comerciais e financeiros, ganho de sinergias, 
bem como na racionalização de trabalho, operações e metas de organização, propiciando 
maior rentabilidade ao empreendimento, vis-à-vis os interesses dos seus respectivos 
acionistas. 
 

9.2. Diante da Justificação acima, a administração da Prática Participações entende que a 
Incorporação, na forma aqui disciplinada, representa a melhor alternativa para que a Prática 
Participações possa melhor desempenhar o seu fim social. 

 
10. Estrutura do Capital Social da Prática Klimaquip e Relação de Troca 

 
10.1. Atualmente, a Prática Klimaquip é uma sociedade anônima de capital fechada, com 
capital social de R$ 26.223.638,91 (vinte e seis milhões, duzentos e vinte e três mil, 
seiscentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos), dividido em 1.297.877 (um milhão, 
duzentas e noventa e sete mil, oitocentas e setenta e sete) ações ordinárias, todas 
nominativas e sem valor nominal. 

 

10.2. A Prática Participações é titular, na presente data, de 1.297.877 (um milhão, duzentas 
e noventa e sete mil, oitocentas e setenta e sete) ações de emissão da Prática Klimaquip, 
equivalentes a 100% (cem por cento) do capital social da Prática Klimaquip. 

 

10.3. Em razão da Incorporação e em virtude do Acervo Líquido da Prática Participações ser 
também composto da participação direta da própria Prática Participações na Prática 
Klimaquip, adicionalmente à redistribuição das ações ordinárias de emissão da Prática 
Klimaquip hoje de propriedade da Prática Participações à Brava Participações Ltda., 
consoante o Laudo de Avaliação, o capital social da Prática Klimaquip será aumentado em 
R$ 2.844.648,62 (dois milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e 
oito reais e sessenta e dois centavos), mediante a emissão de 2.057.154 (dois milhões, 
cinquenta e sete mil, cento e cinquenta e quatro)  novas ações ordinárias e a criação de 
açõesà p efe e iaisà lassesà á à eà lasseà B ,à o à aà o se ue teà e issãoà deà . à
(trezentas e setenta e três mil, duzentas e quarenta e duas) novas ações preferenciais classe 
á à eà . à uat o e tasà eà uato zeà il,à duze tasà eà i ue taà eà t s) novas ações 
p efe e iaisà lasseà B ,àasà uaisàte ãoàasàsegui tesà a a te ísti as,à o soa teàeà oi ide teà
com a atual disposição do contrato social da Prática Participações, não se extinguindo ou 
alterando, portanto, quaisquer de seus respectivos direitos: 
 

h) Cada ação de emissão da Prática Klimaquip dará direita a um voto nas 
deliberações das assembleias gerais da Prática Klimaquip; 
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i) ásà açõesà p efe e iaisà deà lasseà á à eà deà lasseà B à deà e issãoà daà Prática 

Klimaquip conferirão aos seus titulares os seguintes direitos: (i) direito a voto nas 
assembleias gerais da Prática Klimaquip; (ii) direito ao recebimento de dividendo 
mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, 
em igualdade de condições com as ações ordinárias, conforme ajustado nos 
termos da Lei das S.A.; (iii) prioridade no reembolso do capital, sem prêmio, no 
caso de liquidação da Prática Klimaquip; (iv) conversibilidade em ações ordinárias 
da Prática Klimaquip, a qualquer tempo, a critério de seus titulares, na proporção 
de 1 (uma) ação ordinária para 1 (uma) ação preferencial; (v) direito de resgate, 
nos termos do art. 44 da Lei das S.A.; e (vi) direito de participar, em igualdade de 
condições com as ações ordinárias, nas distribuições de lucros, sob a forma de 

dividendos, bonificações ou a qualquer outro título, bem como nas capitalizações 
de lucros ou reservas, inclusive nos casos de reavaliação do ativo; 

 
j) ásà açõesà p efe e iaisà deà lasseà á à se ãoà esgat veis,à aà it ioà da Prática 

Klimaquip, a partir de 31 de dezembro de 2017. Caso ocorra a prorrogação do 
prazo para a realização da oferta pública de distribuição de ações de emissão da 
Prática Klimaquip, conforme procedimento atualmente previsto no Acordo de 
Acionistas da Prática Participações, no qual a Prática Klimaquip configurará como 
sucessora daquela,à asà açõesà p efe e iaisà deà lasseà á à se ãoà esgat veis,à aà
critério da Prática Klimaquip, a partir de 1º de janeiro de 2018; e 

 
k) ásà açõesà p efe e iaisà deà lasseà B à se ãoà esgat veis,à aà it ioà daà Prática 

Klimaquip, até 31 de dezembro de 2017. Caso ocorra a prorrogação do prazo para 
a realização da oferta pública de distribuição de ações de emissão da Prática 
Klimaquip, conforme procedimento atualmente previsto no Acordo de Acionistas 
da Prática Participações, no qual a Prática Klimaquip configurará como sucessora 
da uela,à asà açõesà p efe e iaisà deà lasseà B à se ãoà esgat veis,à aà it ioà daà
Prática Klimaquip, a partir de 1º de janeiro de 2018 até 1º de março de 2018. 

 

10.4. De maneira a preservar a atual estrutura de capital da Prática Participações e, 
p i ipal e te,à aà titula idadeà deà açõesào di ias,à p efe e iaisà lasseà á à eàp efe e iaisà
lasseà B àpo àa uelesàa io istasà ueàhojeàdetêm cada um desses tipos de ações na Prática 

Participações após a implementação da Incorporação, a totalidade das 1.297.877 (um 

milhão, duzentas e noventa e sete mil, oitocentas e setenta e sete) ações ordinárias, todas 
nominativas e sem valor nominal, de emissão da Prática Klimaquip serão destinadas à Brava 
Pa ti ipaçõesàLtda.àe,àai daàse ãoàe itidasà ovasàaçõesào di ias,àp efe e iaisà lasseà á àeà
p efe e iaisà lasseà B àdeàe issãoàdaàP ti aàKli a uipà o fo eàa aixo: 
 

Acionista 
Ações Ordinárias de 
emissão da Prática 

Participações 

Ações Ordinárias 
de emissão da 

Prática Klimaquip 

Participação Final no Capital 
Social da Prática Klimaquip após 

a Incorporação(%) 

Brava Participações 
Ltda. 

11.606.288 3.355.031 80,99 
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Acionista 

Ações Preferenciais 
Classe A  de e issão 

da Prática 
Participações 

Ações Preferenciais 
Classe A  de 

emissão da Prática 
Klimaquip 

Participação Final no Capital 
Social da Prática Klimaquip 

após a Incorporação(%) 

BNDES Participações 
S.A. - BNDESPAR 

1.291.561 373.242 9,01 

 

Acionista 

Ações Preferenciais 
Classe B  de e issão 

da Prática 
Participações 

Ações Preferenciais 
Classe B  de 

emissão da Prática 
Klimaquip 

Participação Final no Capital 
Social da Prática Klimaquip 

após a Incorporação(%) 

MNF Capital – SGPS, 
S.A. 

1.433.094 414.253 10 

 

11. Efeitos Patrimoniais na Prática Klimaquip 
 

11.1. Desta forma e consoante o Protocolo, a Incorporação resultará no aumento do 
patrimônio líquido da Prática Klimaquip, com a consequente redistribuição de ações 
ordinárias de emissão da Prática Klimaquip hoje de propriedade da Prática Participações à 
Brava Participações Ltda., bem como da emissão, pela Prática Klimaquip, de 2.057.154 (dois 
milhões, cinquenta e sete mil, cento e cinquenta e quatro) ) novas ações ordinárias e a 
iaçãoà deà açõesà p efe e iaisà lassesà á à eà lasseà B ,à o à aà o se ue teà e issãoà deà

373.242 (trezentas e setenta e três mil, duzentas e quarenta e duas) novas ações 
p efe e iaisà lasseà á à eà . à uat o e tasà eà uato zeà il,à duze tasà eà i ue ta e 
três) novas ações p efe e iaisà lasseà B . 
 
11.2. Após a implementação da Incorporação conforme descrita nesta Justificação, o capital 
social da Prática Klimaquip passará de R$ 26.223.638,91 (vinte e seis milhões, duzentos e 
vinte e três mil, seiscentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos) para 
R$ 29.068.287,53 (vinte e nove milhões, sessenta e oito mil, duzentos e oitenta e sete reais e 
i ue taà eà t sà e tavos ,à eà asà açõesà o di iasà eà p efe e iaisà deà lasseà á à eà B à deà

emissão da Prática Klimaquip passão a ser distribuídas conforme segue: 
 

Acionista 
Ações 

Ordinárias 
Ações 

Prefere ciais A  
Ações 

Prefere ciais B  
% 

Brava Participações Ltda. 3.355.031 - - 80,99% 

BNDES Participações S.A. - BNDESPAR - 373.242 - 9,01% 

MNF Capital – SGPS, S.A. - - 414.253 10% 

TOTAL 3.355.031 373.242 414.253 100% 

 

11.3. Na forma do disposto no artigo 227 da Lei das S.A., a Prática Klimaquip absorverá, por 
incorporação, o patrimônio da Prática Participações e sucederá a Prática Participações em 
todos os seus bens, direitos e obrigações. 
 

12. Disposições finais 
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12.1. Competirá às administrações da Prática Participações e da Prática Klimaquip praticar 
todos os atos que se fizerem necessários à perfeita regularização do estabelecido no 
presente instrumento, incluindo atos subsequentes à Incorporação, tais como o registro dos 
atos societários e atualização das inscrições da Prática Participações e da Prática Klimaquip 
nas repartições federais, estaduais e municipais competentes. Os custos e despesas daí 
decorrentes serão integralmente suportados pela Prática Klimaquip. 

 
12.2. A efetivação da Incorporação dependerá da aprovação das matérias aqui tratadas em: 

 
(iii) Assembleia Geral Extraordinária da Prática Participações; e 

 
(iv) Assembleia Geral Extraordinária da Prática Klimaquip. 

 
12.2.1. Todos os documentos mencionados nesta Justificação e no Protocolo e o 
Balanço Patrimonial, conforme definido no Protocolo, estarão à disposição dos 
acionistas da Prática Participações e da Prática Klimaquip em suas respectivas sedes 
sociais a partir desta data. 

 

12.3. Esta Justificação somente poderá ser alterada por meio de instrumento escrito 
assinado por todos os seus subscritores. 
 

12.4. Fica eleito o foro da Comarca de Pouso Alegre para dirimir as dúvidas oriundas desta 
Justificação. 
 

[restante da página intencionalmente em branco] 
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E, POR ESTAREM JUSTOS E CONTRATADOS, os administradores da Prática Participações 
assinam esta Justificação em 3 (três) vias de igual teor e forma. 

 

 

Pouso Alegre, 31 de dezembro de 2017. 

 

 

Diretores da Prática Participações S.A.: 

 

 

 

André Luiz Rosa Rezende 
 

 Luiz Eduardo Rosa Rezende 
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ANEXO 5.7 
à Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Prática Klimaquip Indústria e Comércio S.A., 

realizada em 31 de dezembro de 2017 
 

Boletins de Subscrição 
 

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DA  
PRÁTICA KLIMAQUIP INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. 

Companhia  
CNPJ: 08.574.411/0001-00 

NIRE: 3130002427-0 
 

Na presente data foi realizada Assembleia Geral Extraordinária da Companhia na qual foi 
deliberada a emissão de 2.057.154 (dois milhões, cinquenta e sete mil, cento e cinquenta e 
quatro) novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, conforme aumento 
de capital deliberado em referida Assembleia, totalmente subscrito e a ser integralizado 
conforme descrito abaixo: 

 

Subscritor 

BRAVA PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade limitada, com 
sede na Cidade de Pouso Alegre, na Av. Doutor João 
Baraldo, nº 408, apto. 22, sala 3, Centro, inscrita no CNPJ 
sob o nº 10.747.109/0001-40, devidamente representada 
na forma de seu contrato social por André Luiz Rosa 
Rezende. 

Ações Subscritas 
2.057.154 (dois milhões, cinquenta e sete mil, cento e 

cinquenta e quatro) ações ordinárias 

Valor Destinado ao Capital 
Social 

R$ 2.303.880,42 

Condições de Pagamento À vista. 

Forma de Integralização 
Substituição em razão da incorporação da Prática 

Participações pela Companhia nesta data. 

 
Pouso Alegre, 31 de dezembro de 2017. 

 

 
BRAVA PARTICIPAÇÕES LTDA. 
por: André Luiz Rosa Rezende 

 
 

 

Luiz Eduardo Rosa Rezende 
Presidente 

 Marcelio Vieira 
Secretário 
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ANEXO 5.7 
à Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Prática Klimaquip Indústria e Comércio S.A., 

realizada em 31 de dezembro de 2017 
 

Boletins de Subscrição 
 

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DA  
PRÁTICA KLIMAQUIP INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. 

Companhia  
CNPJ: 08.574.411/0001-00 

NIRE: 3130002427-0 
 

Na presente data foi realizada Assembleia Geral Extraordinária da Companhia na qual foi 
deliberada a criação e emissão de 373.242 (trezentas e setenta e três mil, duzentas e 
quarenta e duas) novas ações p efe e iaisà lasseà á , todas nominativas e sem valor 
nominal, conforme aumento de capital deliberado em referida Assembleia, totalmente 
subscrito e a ser integralizado conforme descrito abaixo: 

 

Subscritor 

BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. – BNDESPAR, com sede em 
Brasília, Distrito Federal e escritório nesta cidade do Rio de 
Janeiro (RJ), na Avenida República do Chile nº 100, parte, 
inscrita no CNPJ sob o nº 00.383.281/0001-09, 
representada na forma de seu estatuto social. 

Ações Subscritas 
373.242 (trezentas e setenta e três mil, duzentas e 

quarenta e duas) novas ações p efe e iaisà lasseà á  

Valor Destinado ao Capital 
Social 

R$ 256.302,78 

Condições de Pagamento À vista. 

Forma de Integralização 
Substituição em razão da incorporação da Prática 

Participações pela Companhia nesta data. 

 
Pouso Alegre, 31 de dezembro de 2017. 

 
 

BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. – BNDESPAR 
por:  

 
 

 

Luiz Eduardo Rosa Rezende 
Presidente 

 Marcelio Vieira 
Secretário 
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ANEXO 5.7 
à Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Prática Klimaquip Indústria e Comércio S.A., 

realizada em 31 de dezembro de 2017 
 

Boletins de Subscrição 
 

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DA  
PRÁTICA KLIMAQUIP INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. 

Companhia  
CNPJ: 08.574.411/0001-00 

NIRE: 3130002427-0 
 

Na presente data foi realizada Assembleia Geral Extraordinária da Companhia na qual foi 
deliberada a emissão de 414.253 (quatrocentas e quatorze mil, duzentas e cinquenta e três) 
novas ações p efe e iaisà lasseà B , todas nominativas e sem valor nominal, conforme 
aumento de capital deliberado em referida Assembleia, totalmente subscrito e a ser 
integralizado conforme descrito abaixo: 

 

Subscritor 

MNF CAPITAL - SGPS, S.A., sociedade constituída e 
existente de acordo com as leis de Portugal, com sede em 
Lisboa, Portugal, na Praça do Príncipe Real, 28, 1º andar, 
1250-184, inscrita no CNPJ sob nº 10.694.007/0001-04, 
representada na forma de seu estatuto social por Luis 
Manuel Nascimento de Freitas . 

Ações Subscritas 
414.253 (quatrocentas e quatorze mil, duzentas e 

cinquenta e três) novas ações p efe e iaisà lasseà B  

Valor Destinado ao Capital 
Social 

R$ 284.464,80 

Condições de Pagamento À vista. 

Forma de Integralização 
Substituição em razão da incorporação da Prática 

Participações pela Companhia nesta data. 

 
Pouso Alegre, 31 de dezembro de 2017. 

 

 
MNF CAPITAL - SGPS, S.A. 

por: Luis Manuel Nascimento de Freitas 
 
 

Luiz Eduardo Rosa Rezende 
Presidente 

 Marcelio Vieira 
Secretário 
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Anexo 5.9 
à Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Prática Klimaquip Indústria e Comércio S.A., 

realizada em 31 de dezembro de 2017 
 

Termos de Posse dos Membros do Conselho de Administração 
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PRÁTICA KLIMAQUIP INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. 
CNPJ: 08.574.411/0001-00 

NIRE: 3130002427-0 
 

 

TERMO DE POSSE 

 

O Sr. ANDRÉ LUIZ ROSA REZENDE, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de 

identidade RG nº 9.560.555, expedida pela SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 377.220.856-87, 

residente e domiciliado na Cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, na Rodovia BR 

459, KM 101, s/nº, Loteamento Ipiranga, CEP 37.550-000, como membro efetivo e 

Presidente do Conselho de Administração, para um mandato de 1 (um) ano, nos termos da 

Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 31 de dezembro de 

2017, compareceu a sede social da Companhia, a fim de tomar posse de seu cargo, o que faz 

conforme o presente termo. 

 

Na forma da lei, o membro do Conselho de Administração é nomeado e empossado em seu 

cargo, mediante assinatura do presente Termo de Posse. O membro do Conselho de 

Administração ora eleito declara não estar impedido de exercer a administração da 

Companhia, por lei especial nem condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, 

o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 

concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

ANDRÉ LUIZ ROSA REZENDE 
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PRÁTICA KLIMAQUIP INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. 
CNPJ: 08.574.411/0001-00 

NIRE: 3130002427-0 

 

 

TERMO DE POSSE 

 

O Sr. LUIZ EDUARDO ROSA REZENDE, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de 

identidade RG 17.031.676, expedida pela SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 675.854.426-53, 

residente e domiciliado na Cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, na Rodovia BR 

459, Km101, s/nº, Loteamento Ipiranga, CEP 37.550-000, como membro efetivo do Conselho 

de Administração da Companhia, para um mandato de 1 (um) ano, nos termos da Ata da 

Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 31 de dezembro de 2017, 

compareceu a sede social da Companhia, a fim de tomar posse de seu cargo, o que faz 

conforme o presente termo. 

 

Na forma da lei, o membro do Conselho de Administração é nomeado e empossado em seu 

cargo, mediante assinatura do presente Termo de Posse. O membro do Conselho de 

Administração ora eleito declara não estar impedido de exercer a administração da 

Companhia, por lei especial nem condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, 

o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 

concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 
LUIZ EDUARDO ROSA REZENDE 
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PRÁTICA KLIMAQUIP INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. 
CNPJ: 08.574.411/0001-00 

NIRE: 3130002427-0 

 

 

TERMO DE POSSE 

 

O Sr. ROBERTO STRONSCHOEN DE LACERDA, brasileiro, casado, portador da cédula de 

identidade RG nº 33.757.653-5, expedida pela SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 

596.297.467-00, residente na Cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, na Rodovia 

BR 459, Km101, Galpão 4, Ipiranga, CEP 37550-000, como membro efetivo e independente 

do Conselho de Administração da Companhia, para um mandato de 1 (um) ano, nos termos 

da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 31 de dezembro de 

2017, compareceu a sede social da Companhia, a fim de tomar posse de seu cargo, o que faz 

conforme o presente termo. 

 

Na forma da lei, o membro do Conselho de Administração é nomeado e empossado em seu 

cargo, mediante assinatura do presente Termo de Posse. O membro do Conselho de 

Administração ora eleito declara não estar impedido de exercer a administração da 

Companhia, por lei especial nem condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, 

o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 

concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 
ROBERTO STRONSCHOEN DE LACERDA 
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PRÁTICA KLIMAQUIP INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. 
CNPJ: 08.574.411/0001-00 

NIRE: 3130002427-0 

 

 

TERMO DE POSSE 

 

O Sr. LUIS MANUEL NASCIMENTO DE FREITAS, português, casado, portador do passaporte 

português nº J335236, inscrito no CPF/MF sob o nº 754.649.691-87, residente na Cidade de 

Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, na Rodovia BR 459, Km101, Galpão 4, Ipiranga, CEP 

37550-000, como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, para um 

mandato de 1 (um) ano, nos termos da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da 

Companhia realizada em 31 de dezembro de 2017, compareceu a sede social da Companhia, 

a fim de tomar posse de seu cargo, o que faz conforme o presente termo. 

 

Na forma da lei, o membro do Conselho de Administração é nomeado e empossado em seu 

cargo, mediante assinatura do presente Termo de Posse. O membro do Conselho de 

Administração ora eleito declara não estar impedido de exercer a administração da 

Companhia, por lei especial nem condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, 

o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 

concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade. 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

LUIS MANUEL NASCIMENTO DE FREITAS 
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PRÁTICA KLIMAQUIP INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. 
CNPJ: 08.574.411/0001-00 

NIRE: 3130002427-0 
 
 

TERMO DE POSSE 

 

O Sr. ANTÓNIO JOSÉ DUARTE GRAÇA DE MACEDO, português, casado, economista, 

portador do passaporte português nº L952838, inscrito no CPF/MF sob o nº 754.651.401-00, 

residente na Cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, na Rodovia BR 459, Km101, 

Galpão 4, Ipiranga, CEP 37550-000, como suplente do Sr. Luis Manuel Nascimento de Freitas 

no Conselho de Administração da Companhia, para um mandato de 1 (um) ano, nos termos 

da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 31 de dezembro de 

2017, compareceu a sede social da Companhia, a fim de tomar posse de seu cargo, o que faz 

conforme o presente termo. 

 

Na forma da lei, o membro suplente do Conselho de Administração é nomeado e empossado 

em seu cargo, mediante assinatura do presente Termo de Posse. O membro suplente do 

Conselho de Administração ora eleito declara não estar impedido de exercer a administração 

da Companhia, por lei especial nem condenado a pena que vede, ainda que 

temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, 

peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a 

propriedade. 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

ANTÓNIO JOSÉ DUARTE GRAÇA DE MACEDO 
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PRÁTICA KLIMAQUIP INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. 
CNPJ: 08.574.411/0001-00 

NIRE: 3130002427-0 

 

 

TERMO DE POSSE 

 

O Sr. VICENTE GIURIZATTO DA SILVEIRA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula 

de identidade RG nº 10.914.754-6, inscrito no CPF nº 082.971.707-21, residente e 

domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, na Av. República do 

Chile, nº100, Bairro Centro, CEP 20031-917, como membro efetivo do Conselho de 

Administração da Companhia, para um mandato de 1 (um) ano, nos termos da Ata da 

Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 31 de dezembro de 2017, 

compareceu a sede social da Companhia, a fim de tomar posse de seu cargo, o que faz 

conforme o presente termo. 

 

Na forma da lei, o membro do Conselho de Administração é nomeado e empossado em seu 

cargo, mediante assinatura do presente Termo de Posse. O membro do Conselho de 

Administração ora eleito declara não estar impedido de exercer a administração da 

Companhia, por lei especial nem condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, 

o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 

concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 
VICENTE GIURIZATTO DA SILVEIRA 
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PRÁTICA KLIMAQUIP INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. 
CNPJ: 08.574.411/0001-00 

NIRE: 3130002427-0 

 

 

TERMO DE POSSE 

 

O Sr. CARLOS SEARA DA COSTA PINTO, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade 

488.261 76 IFP/RJ e inscrito no CPF sob nº 702.699.397-68, residente e domiciliado na 

Cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, na Rodovia BR 459, Km101, s/nº, 

Loteamento Ipiranga, CEP 37.550-000, como membro efetivo do Conselho de Administração 

da Companhia, para um mandato de 1 (um) ano, nos termos da Ata da Assembleia Geral 

Extraordinária da Companhia realizada em 31 de dezembro de 2017, compareceu a sede 

social da Companhia, a fim de tomar posse de seu cargo, o que faz conforme o presente 

termo. 

 

Na forma da lei, o membro do Conselho de Administração é nomeado e empossado em seu 

cargo, mediante assinatura do presente Termo de Posse. O membro do Conselho de 

Administração ora eleito declara não estar impedido de exercer a administração da 

Companhia, por lei especial nem condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, 

o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 

concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 
CARLOS SEARA DA COSTA PINTO 
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PRÁTICA KLIMAQUIP INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. 
CNPJ: 08.574.411/0001-00 

NIRE: 3130002427-0 

 

 

TERMO DE POSSE 

 
O Sr. EDUARDO SILVA LEONARDIS, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de 

identidade RG nº 7.264.504 SSP-SC e inscrito no CPF sob nº 220.087.238-01, residente e 

domiciliado na Cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, na Rodovia BR 459, Km 101, 

s/nº, Loteamento Ipiranga, CEP 37550-000, como membro efetivo do Conselho de 

Administração da Companhia, para um mandato de 1 (um) ano, nos termos da Ata da 

Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 31 de dezembro de 2017, 

compareceu a sede social da Companhia, a fim de tomar posse de seu cargo, o que faz 

conforme o presente termo. 

 

Na forma da lei, o membro do Conselho de Administração é nomeado e empossado em seu 

cargo, mediante assinatura do presente Termo de Posse. O membro do Conselho de 

Administração ora eleito declara não estar impedido de exercer a administração da 

Companhia, por lei especial nem condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, 

o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 

concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 
EDUARDO SILVA LEONARDIS 
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Anexo 5.15 
à Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Prática Klimaquip Indústria e Comércio S.A., 

realizada em 31 de dezembro de 2017 
 

Estatuto Social Reformulado e Consolidado da Prática Klimaquip Indústria e Comércio S.A. 
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ESTATUTO SOCIAL DA  
PRÁTICA KLIMAQUIP INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. 

 
 

CAPÍTULO I 
DO TIPO SOCIETÁRIO E SUA REGÊNCIA NORMATIVA 

 
Artigo 1º. A Companhia é sociedade anônima fe hada,à su o di adaà aoà egi eà daà Co pa hiaà
á i a ,àapli a do-lhe as disposições constantes da Lei nº 6.404/1976,à o fo eàalte adaà Lei 
das S.A.  e, e pelas demais disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis. 

 
§1º. Com a admissão da Companhia no segmento especial de listagem denominado BOVESPA MAIS 
– NÍVEL 2, da BM&FBOVESPA S.A. – BolsaàdeàValo es,àMe ado iasàeàFutu osà BM&FBOVESPA ,à
sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, Administradores e membros do Conselho Fiscal, quando 
instalado, às disposições do Regulamento de Listagem do BOVESPA MAIS – NÍVEL 2 da 
BM&FBOVE“Páà Regulamento do BOVESPA MAIS – NÍVEL 2 . 
 
§2º. As disposições do Regulamento do BOVESPA MAIS – NÍVEL 2 prevalecerão sobre as disposições 
estatutárias, nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários das ofertas públicas previstas 
neste Estatuto. 
 
§3º. A Companhia, seus Administradores e acionistas deverão observar o disposto no Regulamento 
para Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários, incluindo as regras 
referentes à retirada e exclusão de negociação de valores mobiliários admitidos nos Mercados 
Organizados administrados pela BM&FBOVESPA. 

 
CAPÍTULO II 

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, DA SEDE E DO PRAZO DE DURAÇÃO 
 

Artigo 2º. A Companhia exerce suas atividades sob a denominação social Prática Klimaquip 
Indústria e Comércio S.A., e tem sede e domicílio na Rodovia BR 459, km 101, Galpão 04, bairro 
Loteamento Ipiranga, na Cidade de Pouso Alegre, Estado de Minas Gerais, CEP 37556-140. 
 
Parágrafo 1º. A Companhia poderá, a qualquer tempo, mediante deliberação da Diretoria, abrir e 
fechar filiais, agências ou sucursais, em qualquer outra cidade do País ou exterior, o que fará com 
observância das normas legais aplicáveis e das disposições constantes deste Estatuto, procedendo 
com os devidos registros e/ou averbações. 
 
Parágrafo 2º. A Sociedade possui 2 (duas) filiais localizadas (a) Rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 
557, bairro Pinheiros, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05415-030; e (b) Avenida 
José Silva de Azevedo Neto, 00200, Bloco 004, Sala 0104, Barra da Tijuca, na Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.775-056. 
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Artigo 3º.  O prazo de duração da Companhia é por tempo indeterminado, iniciadas suas atividades 
em 25/09/2006. 

 
CAPÍTULO III 

DO OBJETO SOCIAL 
  

Artigo 4º. A Companhia tem por objeto as seguintes atividades: 
 

(I) Desenvolvimento de projetos e tecnologia para as áreas de refrigeração e 
aquecimento; 
 

(II) Prestação de serviços de gestão mercadológica; 
 

(III) Fabricação de máquinas para refrigeração; 
 

(IV) Comércio e exportação de máquinas e equipamentos para refrigeração, de uso 
industrial ou não, e seus componentes; 
 

(V) Importação de máquinas, equipamentos e componentes necessários para 
consecução do objeto social; 
 

(VI) Indústria, comércio, exportação e importação de máquinas e equipamentos para 
cozinhas industriais, panificadoras, restaurantes; 
 

(VII) Assistência técnica e industrialização por conta de terceiros; e 
 

(VIII) Participação em outras Companhias, nacionais ou estrangeiras, como sócia ou 
acionista.  

 

CAPÍTULO IV 
DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES 

 
Artigo 5º. O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 29.068.287,53 (vinte e nove 
milhões, sessenta e oito mil, duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos), dividido 
em 3.355.031 (três milhões, trezentas e cinquenta e cinco mil e trinta e uma) ações ordinárias, 

. à t eze tasàeàsete taàeàt sà il,àduze tasàeà ua e taàeàduas àaç esàp efe e iaisà lasseà á à
e 414.253 (quatrocentas e quatorze mil, duzentas e cinquenta e três)  aç esàp efe e iaisà lasseà B ,à
todas nominativas e sem valor nominal. 
 
§1º. As ações são indivisíveis em relação à Companhia e cada uma delas dá direito a um voto nas 
deliberações sociais. 
 
§2º. No caso de condomínio de ação, os direitos conferidos por esta serão exercidos por seu 
representante. 
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§3º. O penhor e a alienação fiduciária de ação, por si só, não impede o acionista de exercer seu 
direito de voto, salvo estipulação em contrário do contrato. 
 
§4º. O direito de voto nas ações gravadas com usufruto, se não for regulado no ato de constituição 
do gravame, somente poderá ser exercido mediante prévio acordo entre o proprietário e o 
usufrutuário. 
 

§5º. ásàaç esàp efe e iaisàdeà lasseà á àeàdeà lasseà B àdeàe issãoàdaàCo pa hiaà o ferirão aos 
seus titulares os seguintes direitos: (i) direito a voto nas assembleias gerais da Companhia; (ii) direito 
ao recebimento de dividendo mínimo obrigatório de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido 
do exercício, em igualdade de condições com as ações ordinárias, conforme ajustado nos termos da 
Lei das S.A.; (iii) prioridade no reembolso do capital, sem prêmio, no caso de liquidação da 
Companhia; (iv) conversibilidade em ações ordinárias da Companhia, a qualquer tempo, a critério 
de seus titulares, na proporção de 1 (uma) ação ordinária para 1 (uma) ação preferencial; (v) direito 
de resgate, nos termos do art. 44 da Lei das S.A.; e (vi) direito de participar, em igualdade de 
condições com as ações ordinárias, nas distribuições de lucros, sob a forma de dividendos, 
bonificações ou a qualquer outro título, bem como nas capitalizações de lucros ou reservas, inclusive 
nos casos de reavaliação do ativo. 
 
§6º. ásàaç esàp efe e iaisàdeà lasseà á àse ãoà esgat veis,àaà it ioàdaàCo pa hia,àaàpa ti àdeà31 
de dezembro de 2017.  Caso ocorra a prorrogação do prazo para a realização da oferta pública de 
distribuição de ações de emissão da Companhia, conforme procedimento previsto no Acordo de 
Acionistas da Companhia,à asà aç esà p efe e iaisà deà lasseà á à se ãoà resgatáveis, a critério da 
Companhia, a partir de 1º de janeiro de 2018. 
 
§7º. ásà aç esà p efe e iaisà deà lasseà B à se ãoà esgat veis,à aà it ioà daà Co pa hia,à at à à deà
dezembro de 2017.  Caso ocorra a prorrogação do prazo para a realização da oferta pública de 
distribuição de ações de emissão da Companhia, conforme procedimento previsto no Acordo de 

Acionistas da Companhia,à asà aç esà p efe e iaisà deà lasseà B à se ãoà esgat veis,à aà it ioà daà
Companhia, a partir de 1º de janeiro de 2018 até 1º de março de 2018. 
 
§8º. Caso a Companhia exerça o direito de resgate, utilizará integralmente os recursos mantidos na 
reserva para resgate prevista no Artigo 29, inciso (b), de modo que sejam resgatadas tantas ações 
preferenciais quanto permitirem os recursos ali provisionados.  Caso os recursos de tal reserva sejam 
insuficientes para efetuar o resgate das ações preferenciais de emissão da Companhia, esta utilizará 
recursos de quaisquer outras reservas de capital ou de lucros que tenha registradas, para o devido 
pagamento do valor integral do resgate devido aos acionistas titulares de ações preferenciais de 
emissão da Companhia. 
 
§9º. Caso a Companhia exerça o seu direito de resgate das ações preferenciais, e o período 
o po teàoà esgateàdasàaç esàp efe e iaisàta toàdeà lasseà á ,à ua toàdeà lasseà B ,àoà esgateà

deverá observar a proporção das respectivas classes no capital social da Companhia. 
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§10º. O resgate será efetivado à vista, em moeda corrente nacional, na data do efetivo pagamento 
do preço do resgate. 
 
§11º. A atribuição do preço por açãoàp efe e ialàdeà lasseà á ào jetoàdeà esgateàdeve à o side a à
um dos fatores abaixo indicados, conforme deliberação do Conselho de Administração: 

 

(i) o valor patrimonial da ação apurado por balanço auditado especialmente levantado para este 
fim, atualizado, desde a data de encerramento do balanço de referência até a data do efetivo 

pagamento, pela variação positiva do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) divulgado 
pela Fundação Getúlio Vargas desde a data base do balanço até a data do efetivo pagamento. 
O balanço especial levantado deverá ser auditado por empresa registrada na Comissão de 
Valores Mobiliários – CVM; ou  
 

(ii) O valor econômico da ação apurado nos termos do parágrafo 13º abaixo. 
 

§12º. Oàp eçoàpo àaçãoàp efe e ialàdeà lasseà B ào jetoàdeà esgateàdeverá ser o maior entre os 
seguintes valores (i) o valor econômico da ação apurado nos termos do parágrafo 13º abaixo, 
corrigido a partir de 1º de janeiro de 2018 até a data do efetivo pagamento, pela variação da taxa 
SELIC do período, caso ocorra a prorrogação do prazo para a realização da oferta pública de 
distribuição de ações de emissão da Companhia; e (ii) R$8.400.000,00 (oito milhões e quatrocentos 
ilà eais ,àdivididoàpeloà ú e oàdeàaç esàp efe e iaisàdeà lasseà B . 

 
§13º. O valor econômico das ações preferenciais será definido por uma empresa especializada na 
prestação de serviços de avaliação e correlatos, reconhecida nacionalmente, que esteja entre as 10 
(dez) instituições melhor classificadas nos respectivos rankings da Associação Brasileira das 
Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) e/ou Bloomberg, divulgado no exercício 
social corrente ou imediatamente anterior, conforme procedimento de avaliação indicado pelo 
Conselho de Administração. Os custos relativos ao cálculo do valor econômico das ações 
preferenciais serão arcados pela Companhia. 

 
§14º. É proibida a emissão de partes beneficiárias pela Companhia. 
  
Artigo 6º. A Companhia poderá, até o limite máximo permitido pela Lei das S.A. e ainda que sem 
guardar proporção com as demais espécies ou classes de ações, desde que não ultrapasse o total 
de 50% (cinquenta por cento) das ações emitidas, criar e/ou emitir ações preferenciais, fixando-lhes 
as respectivas características, preferências e vantagens, observando-se as disposições do art. 15, 
parágrafo 2º da Lei. 
 
Parágrafo único. Caso sejam emitidas ações preferenciais com restrição ao direito de voto, tais 
ações preferenciais deverão conferir ao seu titular no mínimo o direito a voto nas seguintes 
matérias: 

 
(a) transformação, incorporação, fusão ou cisão da Companhia; 
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(b) aprovação de contratos entre a Companhia e o acionista controlador diretamente ou por 
meio de terceiros, assim como de outras sociedades nas quais o acionista controlador 
tenha interesse sempre que, por força de disposição legal ou estatutária, sejam 
deliberados em assembleia geral; 

 
(c) avaliação de bens destinados à integralização de aumento de capital da Companhia; 

 
(d) escolha de instituição ou empresa especializada para determinação do valor econômico 

da Companhia, conforme parágrafo 2º, artigo 39, deste Estatuto Social; 
 

(e) alteração ou revogação de dispositivos estatutários que alterem ou modifiquem 
quaisquer das exigências previstas neste item, ressalvo que este direito a voto 
prevalecerá enquanto estiver em vigor contrato de participação no Bovespa Mais Nível 2. 

 
Artigo 7º. Todas as ações da Companhia são escriturais e serão mantidas em contas de depósito, 
em nome de seus titulares, junto à instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores 
Mo ili iosà CVM à o à ue àaàCompanhia mantenha contrato de custódia em vigor, sem emissão 
de certificados. 
 
Parágrafo único. Os custos de transferência e averbação, assim como o custo do serviço relativo às 
ações escriturais poderão ser cobrados diretamente do acionista pela instituição depositária, 
conforme venha a ser definido no contrato de escrituração de ações. 
 

CAPÍTULO V 
DA ASSEMBLEIA GERAL 

 
Artigo 8º. A Assembleia Geral, órgão soberano da Companhia, tem poderes para decidir todos os 
negócios relativos ao objeto da Companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes a sua 
defesa e desenvolvimento.  

 
Artigo 9º. Compete privativamente à Assembleia Geral: 

 
I. reformar o Estatuto Social; 
 
II. deliberar a redução e aumento do capital social da Companhia; 
 
III. deliberar o pagamento de juros sobre capital próprio acima dos limites de dedução para 

efeitos da apuração do lucro real, estabelecidos pela legislação tributária; 
 
IV. eleger ou destituir, a qualquer tempo, os membros do Conselho de Administração e os 

membros do Conselho Fiscal da Companhia; 
 
V. fixar a remuneração global dos administradores da Companhia, bem como deliberar 

sobre a participação dos Administradores nos lucros da Companhia; 
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VI. tomar, anualmente, as contas da administração e deliberar sobre as demonstrações 

financeiras por ela apresentada; 
 
VII. deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; 
 
VIII. deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para a formação do 

capital social; 

 
IX. deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da Companhia, sua dissolução 

e liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas; 
 
X. deliberar sobre a emissão, pela Companhia, de debêntures conversíveis, bônus de 

subscrição e outros títulos ou valores mobiliários conversíveis em ações;  
 
XI. escolher a empresa especializada responsável pela elaboração de laudo de avaliação nos 

casos previstos no Capítulo X e na forma prevista neste Estatuto Social, dentre as 
empresas indicadas em lista tríplice formulada pelo Conselho de Administração; 

 
XII. deliberar a saída da Companhia do BOVESPA MAIS – NÍVEL 2, a qual deverá ser 

comunicada à BM&FBOVESPA por escrito, com antecedência prévia de 30 (trinta) dias; 
 
XIII. autorizar os Diretores a confessar a falência e pedir a recuperação judicial e extrajudicial 

da Companhia, bem como demais atos voluntários de reorganização financeira da 
Companhia; e 

 
XIV. deliberar sobre a cessação do estado de liquidação da Companhia. 

 
Artigo 10. A Assemblei Geral reunir-se-á nos quatro primeiros meses seguintes ao término do 

exercício social, e extraordinariamente sempre que os interesses sociais ou a Lei das S.A. assim o 
exigirem. 
 
Artigo 11. A convocação para a Assembleia Geral far-se-á mediante anúncio publicado por três vezes 
em jornal do órgão oficial e em jornal de grande circulação, nos termos do Art. 289 da Lei das S.A., 
contendo, além do local, data e hora da assembleia, a ordem do dia, e, no caso de reforma do 
estatuto, a indicação da matéria. 
 
§1º. A primeira convocação da Assembleia Geral deverá ser feita com 30 (trinta) dias de 
antecedência, no mínimo, contado o prazo da publicação do primeiro anúncio; não se realizando a 
assembleia, será publicado novo anúncio, de segunda convocação, com antecedência mínima de 15 
(quinze) dias. 
 
§2º. Salvo motivo de força maior, a Assembleia Geral realizar-se-á na sede da Companhia. 
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§3º. Independentemente das formalidades previstas neste artigo, será considerada regular a 
Assembleia Geral a que comparecerem todos os acionistas com direito a voto. 
 
Artigo 12. Ressalvadas as exceções previstas na Lei das S.A. e no presente Estatuto, a Assembleia 
Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no 
mínimo, 1/4 (um quarto) do capital social com direito de voto; e, em segunda convocação, instalar-
se-á com qualquer número. 
 

§1º. A Assembleia Geral será presidida pelo Diretor Presidente ou por acionista eleito pela 
Assembleia Geral dentre os presentes. O presidente da Assembleia Geral escolherá um ou mais dos 
presentes para secretariá-lo. 
 
§2º. O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído há menos 
de um ano, que seja acionista, administrador da companhia ou advogado. 
 
§3º. As deliberações da Assembleia Geral, tomadas regularmente, obrigam o cumprimento por 
todos os acionistas, ainda que ausentes ou dissidentes, dentro das disposições da Lei das S.A. e do 
presente Estatuto. 
 
Artigo 13. As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em Lei, serão 
tomadas por maioria de votos, não se computando os votos em branco. 
 
Parágrafo único. No caso de empate, prevalecerá a decisão escolhida pelo maior número de 
acionistas. Se, ainda assim permanecer o empate, a decisão será tomada através do procedimento 
arbitral ou processo judicial, sempre observado o interesse da Companhia. 
 

CAPÍTULO VI 
DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA 

 

Artigo 14. A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e uma Diretoria, com 
as atribuições a elas confiadas pela Lei das S.A. e pelo presente Estatuto Social, ficando os membros 
da administração dispensados de prestar caução. 
 
§1º. A remuneração global dos Administradores será fixada pela Assembleia Geral e caberá ao 
Conselho de Administração da Companhia a divisão da remuneração global entre os órgãos de 
administração da Companhia. 
 
§2º. Ficam vedados quaisquer atos praticados pelos acionistas, membros do Conselho de 
Administração ou da Diretoria, procuradores ou empregados que vinculem a Companhia a 
obrigações relacionadas a atividades ou negócios estranhos ao objeto social, inclusive, mas sem 
limitação, garantias e compromissos em favor de terceiros, bem como quaisquer atos contrários às 
disposições do presente Estatuto Social ou do Acordo de Acionistas arquivados na sede social, os 
quais serão nulos em relação à Companhia. 
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Artigo 15. A posse dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria estará condicionada 
à prévia subscrição do Termo de Anuência dos Administradores nos termos do disposto no 
Regulamento do BOVESPA MAIS – NÍVEL 2, bem como ao atendimento dos requisitos legais 
aplicáveis. 
 

Seção I – Conselho de Administração 
 
Artigo 16. O Conselho de Administração da Companhia será composto por, no mínimo, 3 (três) 

membros e, no máximo, 7 (sete) membros, com igual número de suplentes, sendo ao menos 1 (um) 
deles um Conselheiro Independente, todos pessoas físicas, acionistas ou não, residentes no País ou 
no exterior, os quais serão nomeados e destituídos a qualquer tempo por deliberação da Assembleia 
Geral. 
 
§1º. Os membros do Conselho de Administração da Companhia terão mandato unificado de 1 (um) 
ano, permitida a reeleição. 
 
§2º. Os membros do Conselho de Administração serão investidos em seus cargos mediante 
assinatura de termo de posse lavrado no livro de atas do Conselho de Administração, devendo os 
membros do Conselho de Administração permanecer em seus cargos até que seus sucessores sejam 
empossados. 
 
§3º. Na hipótese de falecimento, renúncia ou destituição de um membro do Conselho de 
Administração, antes do término do respectivo mandato, o seu suplente assumirá o cargo até o final 
do mandato do conselheiro vacante. Caso não haja suplente eleito, o Conselho de Administração 
convocará, assim que possível, uma Assembleia Geral para deliberar sobre a eleição do substituto 
que permanecerá no cargo até o final do mandato do conselheiro substituído. 
 
§4º. Para fins do caput deste Artigo 16, o Conselheiro Independente caracteriza-se por: (i) não ter 
qualquer vínculo com a Companhia, suas controladas ou seus controladores diretos ou indiretos, 

exceto participação de capital; (ii) não ser cônjuge ou parente até segundo grau dos controladores 
diretos ou indiretos da Companhia e não ser e não ter sido, nos últimos 2 anos, vinculado a 
sociedade ou entidade relacionada aos acionistas controladores da Companhia (pessoas vinculadas 
a instituições públicas de ensino e/ou pesquisa estão excluídas desta restrição); (iii) não ter sido, 
nos últimos 3 anos, empregado ou diretor da Companhia, dos acionistas controladores da 
Companhia ou de sociedade controlada pela Companhia; (iv) não ser fornecedor ou comprador, 
direto ou indireto, de serviços e/ou produtos da Companhia e das controladas da Companhia, em 
magnitude que implique perda de independência; (v) não ser funcionário ou administrador de 
sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando serviços e/ou produtos à Companhia 
ou para as controladas da Companhia; (vi) não ser cônjuge ou parente até segundo grau de algum 
administrador da Companhia ou das controladas da Companhia; e (vii) não receber outra 
remuneração da Companhia ou das controladas da Companhia além da de conselheiro (proventos 
em dinheiro oriundos de participação no capital estão excluídos desta restrição). 
 
§5º. Caberá à Assembleia Geral indicar entre os eleitos, o membro que exercerá o cargo de 
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Presidente do Conselho de Administração. 
 
§6º. Ao Presidente do Conselho de Administração não caberá voto de qualidade no caso de empate 
nas votações. 
 
Artigo 17. O Conselho de Administração reunir-se-á bimestralmente, ou com maior frequência, 
mediante convocação de qualquer membro do Conselho de Administração.  As reuniões do 
Conselho de Administração serão convocadas por qualquer dos seus membros, por meio de aviso 

escrito, do qual constará a ordem do dia. O aviso de convocação será enviado por fax, e-mail ou 
correio aos membros do Conselho de Administração com 30 (trinta) dias de antecedência da 
reunião, ficando ressalvado que o aviso poderá ser enviado com 10 (dez) dias de antecedência, nos 
casos de urgente necessidade da reunião do Conselho de Administração. 
 
§1º. As reuniões do Conselho de Administração instalar-se-ão com a presença da totalidade dos 
Conselheiros. Em não havendo quórum de instalação, a reunião será adiada, devendo ser realizada 
dentro dos 5 (cinco) dias seguintes, independentemente de quórum. 
 
§2º. O aviso de convocação aos membros do Conselho de Administração será dispensado se todos 
os Conselheiros estiverem presentes à reunião, caso em que novas matérias poderão ser incluídas 
na ordem do dia. 
 
§3º. Caberá a cada membro do Conselho de Administração 1 (um) voto nas deliberações do 
Conselho, sendo considerado válido o voto previamente manifestado por escrito pelos 
Conselheiros.   
 
§4º. As reuniões do Conselho de Administração serão presididas por Conselheiro eleito pela maioria 
dos membros presentes a respectiva reunião, o qual escolherá o Secretário dentre os presentes. 
 
§5º. Exceto se quórum diverso for determinado pela Lei das S.A., por este Estatuto Social, as 

deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por maioria de votos e serão lavradas 
no livro de atas das Reuniões do Conselho de Administração. No caso de deliberações destinadas a 
produzir efeitos perante terceiros, a respectiva ata ficará sujeita a arquivamento no Registro do 
Comércio e publicação no Diário Oficial, bem como em jornal de grande circulação. 
 
§6º. As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas na sede social ou em outro local 
(inclusive no exterior), se assim convencionado na reunião anterior do Conselho.  As reuniões do 
Conselho de Administração poderão ser realizadas por conferência telefônica, videoconferência, e-
mail ou outro meio acordado pelos membros do Conselho de Administração, contanto que a ata da 
reunião seja, de imediato, formalizada por escrito e firmada por todos os Conselheiros.  
 
Artigo 18. Além das atribuições conferidas pela Lei das S.A. ou pelo presente Estatuto Social, caberá 
ao Conselho de Administração orientar os negócios da Companhia e de suas subsidiárias, 
cumprindo-lhe ainda: 
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a) formular as estratégias (comerciais) e os planos de desenvolvimento da Companhia e de 
suas subsidiárias; 

 
b) eleger e destituir todos e quaisquer membros da Diretoria, estabelecendo a respectiva 

remuneração, atribuições, tarefas e deveres; 
 
c) examinar e supervisionar as atividades da Companhia e de suas subsidiárias, bem como 

fiscalizar a gestão dos Diretores; 

 
d) manifestar-se sobre o relatório e as contas da Diretoria, bem como sobre as 

demonstrações financeiras do exercício que deverão ser submetidas à Assembleia Geral 
Ordinária; 

 
e) aprovar e alterar os planos estratégicos, os orçamentos anuais e os planos de 

investimento da Companhia, bem como acompanhar sua execução; 
 
f) examinar, a qualquer tempo, os livros e documentos da Companhia; 
 
g) solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer 

outros atos;  
 
h) deli e a à so eà oà esgateà dasà aç esà p efe e iaisà deà lasseà á à eà B à e à est itaà

observância, e visando dar pleno cumprimento aos termos e condições descritos neste 
Estatuto Social e no Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia; 

 
i) deliberar a criação de novas sociedades controladas e/ou coligadas pela Companhia e 

subscrição e integralização do capital social de qualquer sociedade controlada e/ou 
coligada pela Companhia; 

 

j) deliberar sobre a prestação de garantias às sociedades controladas e/ou coligadas da 
Companhia; 

 
k) deliberar sobre a celebração de contratos e/ou assunção de obrigações pela Companhia, 

inclusive operações de arrendamento mercantil (leasing), cujo valor seja maior ou igual 
a 20,0% (vinte por cento) do patrimônio líquido da Companhia apurado nas últimas 
demonstrações financeiras consolidadas auditadas da Companhia então disponíveis; 

 
l) deliberar sobre concessão de avais e fianças, bem como operações de alienação de 

ativos permanentes representativos de percentual superior a 5,0% (cinco por cento) do 
ativo total da Companhia apurado nas últimas demonstrações financeiras consolidadas 
auditadas da Companhia então disponíveis; 

 
m) deliberar sobre projetos de investimentos pela Companhia sempre que o valor principal, 

de forma isolada, ultrapasse 10,0% (dez por cento) do patrimônio líquido da Companhia 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6489424 em 31/01/2018 da Empresa PRATICA KLIMAQUIP INDUSTRIA E COMERCIO S.A., Nire 31300024270 e
protocolo 180783289 - 29/01/2018. Autenticação: D08AD8328B252280C6E9D190B021D945B7647E55. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/078.328-9 e o código de segurança VOWm
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

pág. 52/69



e/ou, de forma cumulativa, excedam 30,0% (trinta por cento) do patrimônio líquido da 
Companhia, apurados nas últimas demonstrações financeiras consolidadas auditadas da 
Companhia então disponíveis; 

 
n) deliberar sobre a celebração de (i) contratos que tenham por objeto cessão ou alienação 

de tecnologia; e (ii) contratos que tenham por objeto a aquisição de tecnologia e que 
envolvam valores superiores a 5,0% (cinco por cento) do patrimônio líquido da 
Companhia apurado nas últimas demonstrações financeiras consolidadas auditadas da 

Companhia então disponíveis e/ou sejam relevantes para a operação ou negócios da 
Companhia, assim como quando possam afetar seus desempenhos futuros, conforme o 
caso; 

 
o) deliberar sobre a aquisição, alienação ou oneração de qualquer participação da 

Companhia em sociedades coligadas, controladas ou subsidiárias integrais, sejam elas 
existentes ou a serem constituídas; 

 
p) deliberar sobre planos de recompra de ações ordinárias e/ou preferenciais de emissão 

da Companhia para manutenção em tesouraria, bem como sobre a manutenção, o 
cancelamento ou recolocação no mercado das ações ordinárias e/ou preferenciais 
mantidas em tesouraria; 

 
q) convocar a Assembleia Geral, nos casos em que a lei exigir e quando julgar conveniente; 
 
r) deliberar sobre o voto a ser proferido pela Companhia, e a orientação do voto dos seus 

representantes eleitos nos Conselhos de Administração das controladas e/ou coligadas 
da Companhia, conforme o caso, nas assembleias gerais, reuniões de sócios e reuniões 
do conselho de administração das controladas e/ou coligadas da Companhia convocadas 
para deliberar sobre as matérias elencadas nos Artigos 9 e 18 deste Estatuto Social no 
âmbito de tais controladas e/ou coligadas; e 

 
s) definir lista tríplice de empresas especializadas em avaliação econômica de empresas 

para a elaboração de laudo de avaliação das ações da Companhia, nos casos de OPA 
para cancelamento de registro de companhia aberta ou para saída do BOVESPA MAIS – 
NÍVEL 2. 

 
Seção II - Diretoria 

 
Artigo 19. A Diretoria da Companhia será composta por no mínimo 2 (dois) e no máximo 9 (nove) 
membros, residentes no País, acionistas ou não, nomeados e destituíveis a qualquer tempo pela 
Assembleia Geral, tendo as seguintes designações: Diretor Presidente, Diretor Industrial, Diretor 
Financeiro, Diretor Comercial, Diretor Comercial da Divisão Technicook, Diretor Comercial da 
Divisão Technipan, Diretor Administrativo, Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento e Diretor de 
Relações com Investidores, com mandatos de 3 (três) anos, permitida a reeleição.  
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§1º. Observado o disposto no Artigo 15, os Diretores serão investidos nos seus cargos mediante 
assi atu aàdoàte oàdeàposseàlav adoà oà Liv oàdeàátasàdasà‘eu i esàdaàDi eto ia ,à oàp azoà xi oà
de 30 dias, sob pena de ineficácia da nomeação. 
 
§2º. Ocorrendo a vacância do cargo, por ausência, impedimento definitivo, incapacidade ou 
renúncia, de qualquer Diretor, será realizada reunião do Conselho de Administração, no prazo 
máximo de 30 dias após a ocorrência do fato, para eleição do substituto ou declaração da extinção 
do cargo. Em caso de declaração da extinção do cargo, o Conselho de Administração convocará a 

Assembleia Geral para deliberar sobre a adequação do Estatuto Social, se for o caso. 
 

§3º. Findo o mandato, os Diretores permanecerão em seus cargos até a investidura dos novos 
Diretores eleitos. 
 
Artigo 20.  Compete à Diretoria a administração dos negócios sociais em geral e a prática, para tanto, 
de todos os atos necessários ou convenientes a tal finalidade, ressalvando aqueles para os quais 
seja, por Lei, pelo presente Estatuto Social, atribuída a competência ao Conselho de Administração 
ou Assembleia Geral, devendo:: 
 

a) atuar com o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na 
administração dos seus próprios negócios; 
 

b) exercer suas atribuições para lograr os fins e interesses da Companhia; 
 

c) não praticar atos de liberalidade às custas da Companhia; 
 

d) não tomar em empréstimo os recursos ou bens da Companhia, ou usá-los em proveito 
próprio; 
 

e) agir com lealdade à Companhia e aos seus acionistas; 

 
f) não intervir nas operações e deliberações sociais em que tiver interesse conflitante com o 

da Companhia; e 
 

g) elaborar, anualmente, o relatório de administração e as demonstrações financeiras do 
exercício, bem como os balancetes mensais, se solicitados pela Assembleia Geral. 

 
§1º. Compete ao Diretor Presidente: 
 

a) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; 
 
b) criar ou extinguir cargos, admitir e demitir empregados e fixar os níveis de remuneração 

pessoal; 
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c)  coordenar e supervisionar o trabalho dos empregados ou prestadores de serviços da 
Companhia, diligenciando para que todo o serviço burocrático e administrativo seja 
executado de maneira eficiente, adequada e rápida; 

 
d) promover o cumprimento das deliberações da Diretoria Executiva; 
 
e) submeter ao Conselho de Administração, até 31 de março do ano subsequente ao exercício 

social correspondente, a prestação de contas da Companhia, acompanhada da 

manifestação da Diretoria Executiva e do parecer do Conselho Fiscal, se instalado. 
 

§2º. Compete ao Diretor Financeiro: 
 

a) dirigir e liderar a administração e gestão das atividades financeiras da Companhia e suas 
controladas,  

 
b) dirigir e liderar a análise de investimentos e definição dos limites de exposição a risco, a 

propositura e contratação de empréstimos e financiamentos e a realização das operações 
de tesouraria; e 

 
c) conduzir o planejamento e o controle financeiro da Companhia. 

 
§3º. Compete ao Diretor de Relações com Investidores: 
 

a) representar isoladamente a Companhia perante os órgãos de controle e demais 
instituições que atuam no mercado de capitais (incluindo CVM, Banco Central do Brasil, 
BM&FBOVESPA, instituição escrituradora das ações de emissão da Companhia, entidades 
administradoras de mercados de balcão organizados), competindo-lhe prestar informações 
aos investidores, à CVM, ao Banco Central do Brasil, às bolsas de valores e mercados de 
balcão em que a Companhia tenha valores mobiliários de sua emissão admitidos à 

negociação, bem como demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas no 
mercado de capitais, conforme legislação aplicável, no Brasil e no exterior; 
 

b) fiscalizar o fiel cumprimento da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante da 
Companhia; 
 

c) fiscalizar o fiel cumprimento da Política de Negociação de Valores Mobiliários da 
Companhia; 
 

d) revisar e coordenar a elaboração do formulário de referência da Companhia, bem como 
demais documentos exigidos pela regulamentação aplicável às companhias abertas e pela 
BM&FBOVESPA. 

 
§4º. Compete ao Diretor Industrial:  
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a) liderar e coordenar as atividades e ações operacionais na Companhia e em suas subsidiárias 
operacionais relacionadas aos investimentos em ativo fixo, produção, manutenção, 
planejamento e controle da produção e engenharia de processos de fabricação; 
 

b) fiscalizar a qualidade dos processos e produtos da Companhia e de suas subsidiárias 
operacionais; 
 

c) definir as regras operacionais, os controles e processos relacionados à cadeia de produção 

industrial das subsidiárias operacionais da Companhia; 
 

d) coordenar e definir os termos comerciais aplicáveis às negociações com os principais 
fornecedores de matéria prima da Companhia e de suas subsidiárias operacionais; 
 

e) coordenar e definir os termos comerciais relacionados à logística de distribuição dos 
produtos das subsidiárias operacionais da Companhia; e 
 

f) orientar o voto dos representantes da Companhia nas assembleias gerais de acionistas ou 
reuniões de sócios das subsidiárias operacionais da Companhia com relação às matérias de 
sua competência elencadas acima. 

 
§5º. Compete ao Diretor de Pesquisa e desenvolvimento:  

a) Planejar, superintender e administrar a gestão de pesquisa e desenvolvimento da sociedade, 
conforme diretrizes  emanadas do Diretor Presidente; 
 

b) Desenvolver e implementar projetos de desenvolvimento de novos produtos e tecnologias; 
 

 
c) Apresentar ao Diretor Presidente sempre que solicitado, relatório circunstanciado de suas 

atividades; 

 
d) Manter os demais diretores e a Assembleia Geral informados sobre todas as atividades de 

sua responsabilidade. 
 

§6º. Compete ao Diretor Comercial: 
 

a) Planejar, superintender e administrar a gestão comercial da sociedade, conforme as 
diretrizes emanadas do diretor Presidente; 
 

b)  Elaborar e implementar os programas de marketing e de comercialização da companhia; 
 

c) Apresentar ao Diretor Presidente sempre que solicitado, relatório circunstanciado de suas 
atividades; 
 

d) Manter os demais diretores e a Assembleia Geral informados sobre todas as atividades de 
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sua responsabilidade. 
 
§7º. Compete ao Diretor Comercial da divisão Technipan: 
 

a) Planejar, superintender e administrar a gestão comercial da divisão Technipan da sociedade, 
conforme as diretrizes emanadas do diretor Presidente; 
 

b)  Elaborar e implementar os programas de marketing e de comercialização da divisão 

Technipan da companhia; 
 

c) Apresentar ao Diretor Presidente sempre que solicitado, relatório circunstanciado de suas 
atividades; 
 

d) Manter os demais diretores e a Assembleia Geral informados sobre todas as atividades de 
sua responsabilidade. 

 
§8º. Compete ao Diretor Comercial da divisão Technicook: 
 

e) Planejar, superintender e administrar a gestão comercial da divisão Technicook da 
sociedade, conforme as diretrizes emanadas do diretor Presidente; 
 

f)  Elaborar e implementar os programas de marketing e de comercialização da divisão 
Technicook da companhia; 
 

g) Apresentar ao Diretor Presidente sempre que solicitado, relatório circunstanciado de suas 
atividades; 
 

h) Manter os demais diretores e a Assembleia Geral informados sobre todas as atividades de 
sua responsabilidade. 

 
§9º. Compete ao Diretor Administrativo: 
 

a) Planejar, superintender e organizar as atividades relacionadas com o departamento pessoal 
e com o sistema de tecnologia e informação da Companhia, conforme as diretrizes 
emanadas do Diretor Presidente; 
 

b) Elaborar e implementar programas de treinamentos e programas que possibilitem uma 
melhor comunicação interna da Companhia; 

c) Apresentar ao Diretor Presidente sempre que solicitado, relatório circunstanciado de suas 
atividades e; 
 

d) Manter os demais diretores e a Assembleia Geral informados sobre todas as atividades de 
sua responsabilidade. 
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Artigo 21º. Observado o disposto no Art. 21, §1º,àalí eaà a 1, a prática de todos os atos necessários 
ao cumprimento dos objetivos sociais, exceto aqueles que por lei, pelo presente Estatuto Social ou 
por Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia dependam de prévia aprovação da 
Assembleia Geral e/ou do Conselho de Administração, será feita sempre (i) por 2 (dois) Diretores 
em conjunto, ocupantes dos cargos de Diretor Presidente ou Diretor Industrial ou Diretor financeiro 
ou Diretor Administrativo; ou (ii) por 1 (um) Diretor, em conjunto com 1 (um) procurador constituído 
na forma do artigo 22 abaixo, devendo o diretor ser necessariamente um dos ocupantes dos cargos 

de Diretor Presidente, Diretor Industrial, Diretor financeiro ou Diretor Administrativo, podendo-se 
utilizar a denominação social em assuntos atinentes aos negócios sociais ou na concessão de avais, 
fianças, endossos e quaisquer outras garantias em favor de terceiros, em especial nas operações 
de o i adasà VENDO‘ . 
 
§1º. A prática dos seguintes atos dependerá sempre da assinatura do Diretor Presidente em 
conjunto com outro Diretor ou procurador, constituído na forma do artigo 21 abaixo: 
 

a) Atos que impliquem toda e qualquer aquisição, alienação ou oneração de ativos relevantes 
que não esteja contemplada no último plano de negócio ou orçamento aprovado e cujo 
valor individual seja superior ao montante equivalente a 5,0% (cinco por cento) do 
patrimônio líquido da Companhia, aferido com base nas últimas demonstrações financeiras 
ou informações financeiras trimestrais que tenham sido divulgadas; 

 
b) Atos que impliquem na contratação de obrigações financeiras não contempladas nos 

planos anuais de negócios e no orçamento e cujo valor individual seja superior ao montante 
equivalente a 5,0% (cinco por cento) do patrimônio líquido da Companhia, aferido com 
base nas últimas demonstrações financeiras ou informações financeiras trimestrais que 
tenham sido divulgadas; 

 
c) Atos que impliquem na prestação de quaisquer garantias ou a concessão de qualquer 

mútuo pela Companhia; 
 

d) Atos que impliquem na celebração de contratos, pela Companhia, com quaisquer Diretores 
ou de qualquer sociedade na qual a Companhia participe ou parentes consanguíneos até o 
terceiro grau dos referidos Diretores; 

 
e) Atos que impliquem na celebração de contratos pela Companhia que impliquem renúncias 

ou alienação de direitos, cujo valor individual seja superior ao montante equivalente a 5,0% 
(cinco por cento) do patrimônio líquido da Companhia, aferido com base nas últimas 
demonstrações financeiras ou informações financeiras trimestrais que tenham sido 
divulgadas. 

 
§2º. Os diretores não são pessoalmente responsáveis pelas obrigações que contraírem em nome da 
Companhia e em virtude de ato regular de gestão. 
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Artigo 22. As procurações da Companhia serão sempre outorgadas ou revogadas por 2 (dois) 
Diretores, em conjunto, ocupantes dos cargos de Diretor Presidente, Diretor Industrial, Diretor 
Financeiro ou Diretor Administrativo , e deverão especificar os poderes do procurador e, 
excetuando-se as procurações outorgadas para fins judiciais, não terão prazo superior a 01 (um) 
ano, observando-se as disposições do artigo 144, parágrafo único da Lei das S.A. 
 

CAPÍTULO VII 

DO CONSELHO FISCAL 
 

Artigo 23. O Conselho Fiscal, composto por três membros pessoas naturais, acionistas ou não, e 
igual número de suplentes, não terá caráter permanente, e só será eleito e instalado pela 
Assembleia Geral a pedido fundamentado dos acionistas, observada a Lei das S.A.  
 
Parágrafo Único. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral 
que os eleger. 
 
Artigo 24. A posse dos membros do Conselho Fiscal estará condicionada à prévia subscrição do 
Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal nos termos do disposto no Regulamento do 
BOVESPA MAIS – NÍVEL 2, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis. 
 
Artigo 25. Os membros do Conselho Fiscal não poderão exercer cargo de administração ou ser 
empregados da Companhia, sendo sua função indelegável. 
 
Artigo 26. Compete ao Conselho Fiscal, entre outras funções previstas na Lei das S.A.: 
 

a) Fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o 
cumprimento dos seus deveres legais e estatutários; 

 

b) Opinar sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas à Assembleia 
Geral, relativas a modificação do capital social, emissão de debêntures ou bônus de 
subscrição, planos de investimento ou orçamentos de capital, distribuição de dividendos, 
transformação, incorporação, fusão ou cisão; 

 
c) Denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos da administração e, se ester não 

tomarem as providências necessárias para proteger os interesses da Companhia, à 
Assembleia Geral os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis 
à Companhia; 

 
d) Analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras 

elaboradas periodicamente pela Companhia. 
 

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 6489424 em 31/01/2018 da Empresa PRATICA KLIMAQUIP INDUSTRIA E COMERCIO S.A., Nire 31300024270 e
protocolo 180783289 - 29/01/2018. Autenticação: D08AD8328B252280C6E9D190B021D945B7647E55. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 18/078.328-9 e o código de segurança VOWm
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

pág. 59/69



Artigo 27. A Diretoria deverá colocar à disposição do Conselho Fiscal, quando formalmente 
solicitado, todos os documentos e informações necessárias para a realização dos trabalhos deste 
órgão. 
 

CAPÍTULO VIII 
DO EXERCÍCIO SOCIAL E LUCROS 

 
Artigo 28. O exercício social coincidirá com o ano civil, com início no dia 1º de janeiro e término em 

31 de dezembro de cada ano, quando se procederá o balanço geral e demonstrações financeiras do 
exercício. 
 
Artigo 29. O resultado apurado no exercício financeiro, se negativo, integrará a conta de prejuízos 
acumulados se não for absorvido por reservas na forma da Lei das S.A.; e, se positivo, o lucro líquido 
apurado, após as amortizações definidas na Lei das S.A., terá a seguinte destinação: 
 

a) 5% (cinco por cento) para o fundo de reserva legal, até o limite estabelecido na Lei das S.A.; 
 

b) 30% (trinta por cento) para a reserva para resgate, conforme prevista no §8º do Art. 5º 
deste Estatuto Social, até o limite do capital social da Companhia, observado o limite 
estabelecido pelo Art. 199 da Lei das S.A., a qual terá a finalidade de suportar eventual 
exercício do direito de resgate pelos titulares de ações preferenciais da Companhia, sendo 
que, no exercício em que o saldo da reserva para resgate superar os limites ora 
estabelecidos neste Estatuto Social e na Lei das S.A., a Assembleia Geral poderá deliberar 
pela aplicação do excesso na integralização ou no aumento do capital social da Companhia 
ou na distribuição de dividendos aos acionistas; 

 
c) 25% como dividendo mínimo obrigatório aos acionistas, ajustado nos termos do artigo 202 

da Lei; e 
 

d) O saldo do lucro líquido, depois de computados os pagamentos previstos nos incisos a , 
àeà , nesta ordem, terá a destinação proposta pela administração e deliberada pela 

Assembleia Geral, podendo ser destinado à formação de reservas de contingências, de 
lucro a realizar ou retidos para investimentos com base em orçamento de capital 
previamente aprovado pela Assembleia Geral, nos termos dos artigos 195 a 197 da Lei das 
S.A. 

 
Artigo 30. A Companhia, por deliberação do Conselho de Administração, observado o disposto no 
Artigo 9, inciso VII deste Estatuto, poderá (i) levantar balanços semestrais, trimestrais ou mensais, 
bem como declarar dividendos intercalares e/ou juros sobre capital próprio à conta de lucros 
apurados nesses balanços; e (ii) declarar dividendos intermediários e/ou juros sobre capital próprio 
à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou 
semestral, os quais poderão ser considerados como antecipação do dividendo mínimo obrigatório 
previsto no inciso àdo Artigo 29. 
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Parágrafo Único. Não será pago o dividendo mínimo obrigatório ou será distribuído em valor 
inferior ao mínimo obrigatório, no exercício social em que a administração da Companhia informar 
à Assembleia Geral Ordinária ser ele incompatível com a situação financeira da Companhia, e desde 
que aprovado pela Assembleia Geral. 
 
Artigo 31. Os juros sobre capital próprio declarados e pagos em cada exercício na forma do Artigo 
30 deste Estatuto Social poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório previsto no inciso 

àdo Artigo 29 pelo seu valor líquido de imposto de renda. 

 
Artigo 32. Os dividendos atribuídos aos acionistas serão pagos nos prazos da lei, somente incidindo 
correção monetária e/ou juros se assim for determinado pela Assembleia Geral; e, se não 
reclamados dentro de três anos contados da publicação do ato que autorizou sua distribuição, 
prescreverão em favor da Companhia. 

CAPÍTULO IX 
LIQUIDAÇÃO 

 

Artigo 33. A Companhia se dissolverá e entrará em liquidação nos casos previstos em lei, cabendo 
à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação e eleger o liquidante, ou liquidantes, e os 
membros do Conselho Fiscal, que deverá funcionar no período de liquidação, fixando-lhes os 
poderes e remuneração. 
 

CAPÍTULO X 

ALIENAÇÃO DO CONTROLE ACIONÁRIO, CANCELAMENTO DO REGISTRO DE COMPANHIA ABERTA E 
SAÍDA DO BOVESPA MAIS – NÍVEL 2 

 
Artigo 34. A Alienação de Controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação, como 
por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição, suspensiva ou resolutiva, 
de que o Adquirente se obrigue a efetivar oferta pública de aquisição das ações dos demais 
acionistas da Companhia, observando as condições e os prazos previstos na legislação vigente e no 

Regulamento do BOVESPA MAIS – NÍVEL 2, de forma a assegurar-lhes tratamento igualitário àquele 
dado ao Acionista Controlador Alienante. 
 
Parágrafo único. Para fins deste Estatuto Social, os termos abaixo indicados em letras maiúsculas 
terão o seguinte significado: 

 
Acionista Controlador à sig ifi aào s àa io ista s àouàoàG upoàdeàá io istasà ueàexe ça àoà

Poder de Controle da Companhia. 
 
Acionista Controlador Alienante à sig ifi aà oà á io istaà Co t olado à ua doà esteà p o oveà aà

Alienação de Controle da Companhia. 
 
Ações de Controle àsig ifi aàoà lo oàdeàaç esà ueàassegu a,àdeàfo aàdi etaàouài di eta,àao s à

seu(s) titular(es), o exercício individual e/ou compartilhado do Poder de Controle da 
Companhia. 
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Ações em Circulação àsig ifi aàtodasàasàaç esàe itidasàpelaàCo pa hia,àex etuadasàasàaç esà

detidas pelo Acionista Controlador, por pessoas a ele vinculadas, por Administradores da 
Companhia e aquelas em tesouraria. 
 
Administradores à sig ifi a,à ua doà oà si gula ,à osà di eto esà eà e osà doà Co selhoà deà

Administração da Companhia referidos individualmente ou, quando no plural, os diretores e 
membros do Conselho de Administração da Companhia referidos conjuntamente. 

 
Adquirente àsig ifi aàa ueleàpa aà ue àoàá io istaàCo t olado àálie a teàt a sfe eàasàáç esà

de Controle em uma Alienação de Controle da Companhia.  
 
Alienação de Controle da Companhia àsig ifi aàaàt a sfe iaàa terceiro, a título oneroso, das 

Ações de Controle. 
 
Derivativos à sig ifi aà títulosà eà valo esà o ili iosà ego iadosà e à e adosà deà li uidaçãoà

futura ou outros ativos tendo como lastro ou objeto valores mobiliários de emissão da 
Companhia. 
 
Grupo de Acionistas àsig ifi aàoàg upoàdeàpessoas:à i àvi uladasàpo à o t atosàouàa o dosàdeà

voto de qualquer natureza, seja diretamente ou por meio de sociedades controladas, 
controladoras ou sob controle comum; ou (ii) entre os quais haja relação de controle; ou (iii) 
sob controle comum.  
 
OPA àsig ifi aàofe taàpú li aàdeàa uisiçãoàdeàaç es. 

 
Outros Direitos de Natureza Societária àsig ifi aà i àusuf utoàouàfidei o issoàso eàasàaç esàdeà

emissão da Companhia; (ii) opções de compra, subscrição ou permuta, a qualquer título, que 
possam resultar na aquisição de ações de emissão da Companhia; ou (iii) qualquer outro direito 

que lhe assegure, de forma permanente ou temporária, direitos políticos ou patrimoniais de 
acionista sobre ações de emissão da Companhia. 
 
Poder de Controle àsig ifi aàoàpode àefetiva e teàutilizadoàdeàdi igi àasàatividadesàso iaisàeà

orientar o funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de 
direito, independentemente da participação acionária detida. Há presunção relativa de 
titularidade do controle em relação à pessoa ou ao Grupo de Acionistas que seja titular de ações 
que lhe tenham assegurado a maioria absoluta dos votos dos acionistas presentes nas 3 (três) 
últimas assembleias gerais da Companhia, ainda que não seja titular das ações que lhe 
assegurem a maioria absoluta do capital votante. 
 
Valor Econômico àsig ifi aàoàvalo àdaàCo pa hiaàeàdeàsuasàaç esà ueàvie àaàse àdete i adoà

por empresa especializada, mediante a utilização de metodologia reconhecida ou com base em 
outro critério que venha a ser definido pela CVM. 
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Artigo 35. A oferta pública de que trata o artigo 34 será exigida ainda: (i) quando houver cessão 
onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos relativos a valores 
mobiliários conversíveis em ações, que venha a resultar na Alienação do Controle da Companhia; 
ou (ii) em caso de alienação do controle de sociedade que detenha o Poder de Controle da 
Companhia, sendo que, nesse caso, o Acionista Controlador Alienante ficará obrigado a declarar à 
BM&FBOVESPA o valor atribuído à Companhia nessa alienação e anexar documentação que 
comprove esse valor. 
 

Artigo 36. Aquele que adquirir o Poder de Controle, em razão de contrato particular de compra de 
ações celebrado com o Acionista Controlador, envolvendo qualquer quantidade de ações, estará 
obrigado a: (i) efetivar a oferta pública referida no Artigo 34 acima; e (ii) pagar, nos termos a seguir 
indicados, quantia equivalente à diferença entre o preço da oferta pública e o valor pago por ação 
eventualmente adquirida em mercado administrado pela BM&FBOVESPA nos 6 (seis) meses 
anteriores à data da aquisição do Poder de Controle, devidamente atualizado até a data do 
pagamento. Referida quantia deverá ser distribuída entre todas as pessoas que venderam ações da 
Companhia nos pregões em que o Adquirente realizou as aquisições, proporcionalmente ao saldo 
líquido vendedor diário de cada uma, cabendo à BM&FBOVESPA operacionalizar a distribuição, nos 
termos de seus regulamentos. 

 
Artigo 37. A Companhia não registrará qualquer transferência de ações para o Adquirente ou para 
aquele(s) que vier(em) a deter o Poder de Controle, enquanto este(s) não subscrever(em) o Termo 
de Anuência dos Controladores a que se refere o Regulamento do BOVESPA MAIS – NÍVEL 2. 

 
Artigo 38. Nenhum acordo de acionistas que disponha sobre o exercício do Poder de Controle 
poderá ser registrado na sede da Companhia enquanto os seus signatários não tenham subscrito o 
Termo de Anuência dos Controladores a que se refere o Regulamento do BOVESPA MAIS – NÍVEL 2. 
 
Artigo 39. Na oferta pública de aquisição de ações, a ser feita pelo Acionista Controlador ou pela 
Companhia, para o cancelamento do registro de companhia aberta, o preço mínimo a ser ofertado 

deverá corresponder ao Valor Econômico apurado no laudo de avaliação elaborado nos termos do 
§1º e do §2º deste Artigo, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis. 

 
§1º. O laudo de avaliação referido no caput deste Artigo deverá ser elaborado por instituição ou 
empresa especializada, com experiência comprovada e independência quanto ao poder de decisão 
da Companhia, de seus Administradores e/ou do(s) Acionista(s) Controlador(es), além de satisfazer 
os requisitos do §1° do Artigo 8° da Lei das S.A., e conter a responsabilidade prevista no §6º desse 
mesmo Artigo da Lei das S.A. 

 
§2º. A escolha da instituição ou empresa especializada responsável pela determinação do Valor 
Econômico da Companhia é de competência privativa da assembleia geral, a partir da apresentação, 
pelo conselho de administração, de lista tríplice, devendo a respectiva deliberação, não se 
computando os votos em branco, e cabendo a cada ação, independentemente de espécie ou classe, 
o direito a um voto, ser tomada pela maioria dos votos dos acionistas representantes das Ações em 
Circulação presentes naquela assembleia, que, se instalada em primeira convocação, deverá contar 
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com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de Ações 
em Circulação, ou que, se instalada em segunda convocação, poderá contar com a presença de 
qualquer número de acionistas representantes das Ações em Circulação. 

 
§3º. Os custos de elaboração do laudo de avaliação deverão ser assumidos integralmente pelo 
ofertante. 

 
Artigo 40. Caso seja deliberada a saída da Companhia do BOVESPA MAIS – NÍVEL 2 para que os 

valores mobiliários por ela emitidos passem a ser negociados fora do BOVESPA MAIS – NÍVEL 2, ou 
em virtude de operação de reorganização societária, na qual a sociedade resultante dessa 
reorganização não tenha seus valores mobiliários admitidos à negociação no BOVESPA MAIS – NÍVEL 
2 no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da assembleia geral que aprovou a referida 
operação, o Acionista Controlador deverá efetivar oferta pública de aquisição das ações 
pertencentes aos demais acionistas da Companhia, no mínimo, pelo respectivo Valor Econômico, a 
ser apurado em laudo de avaliação elaborado nos termos do §1º e do §2º do Artigo 39 deste 
Estatuto Social, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis. 

 
§1º. O Acionista Controlador estará dispensado de proceder à oferta pública de aquisição de ações 
referida no caput deste Artigo se a Companhia sair do BOVESPA MAIS – NÍVEL 2 em razão da 
celebração do contrato de participação da Companhia em um dos segmentos especiais da 
BM&FBOVESPA denominado BOVESPA MAIS, Nível 2 de Governança Corporativa ou Novo Mercado 
ou se a companhia resultante de reorganização societária obtiver autorização para negociação de 
valores mobiliários no BOVESPA MAIS, Nível 2 de Governança Corporativa ou no Novo Mercado no 
prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da assembleia geral que aprovou a referida 
operação. 

 
§2º. A notícia da realização da oferta pública mencionada no caput deverá ser comunicada à 
BM&FBOVESPA e divulgada ao mercado imediatamente após a realização da Assembleia Geral da 
Companhia que houver aprovado a saída ou a referida reorganização. 

 
Artigo 41. A saída da Companhia do BOVESPA MAIS – NÍVEL 2 em razão de descumprimento de 
obrigações constantes do Regulamento do BOVESPA MAIS – NÍVEL 2 está condicionada à efetivação 
de oferta pública de aquisição de ações, no mínimo, pelo Valor Econômico das ações, a ser apurado 
em laudo de avaliação de que trata o Artigo 39 deste Estatuto, respeitadas as normas legais e 
regulamentares aplicáveis. 

 
§1º. O Acionista Controlador deverá efetivar a oferta pública de aquisição de ações prevista no 
caput desse artigo. 

 
§2º. Na hipótese de não haver Acionista Controlador e a saída do BOVESPA MAIS – NÍVEL 2 referida 
no caput ocorrer em razão de ato ou fato da administração, os administradores da Companhia 
deverão convocar Assembleia Geral de acionistas cuja ordem do dia será a deliberação sobre como 
sanar o descumprimento das obrigações constantes do Regulamento do BOVESPA MAIS – NÍVEL 2 
ou, se for o caso, deliberar pela saída da Companhia do BOVESPA MAIS – NÍVEL 2, sendo que, neste 
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caso, a oferta pública de aquisição de ações prevista no caput deverá ser efetivada pelos acionistas 
que tenham votado favoravelmente à saída da Companhia do BOVESPA MAIS – NÍVEL 2. 
 
§3º. Caso seja deliberado pela saída da Companhia do BOVESPA MAIS – NÍVEL 2, tal deliberação 
deve ser comunicada à BM&FBOVESPA por escrito com antecedência prévia mínima de 30 (trinta) 
dias.   
 
Artigo 42. É facultada a formulação de uma única oferta pública de aquisição, visando a mais de 

uma das finalidades previstas neste Capítulo X, no Regulamento do BOVESPA MAIS – NÍVEL 2 ou na 
regulamentação emitida pela CVM, desde que seja possível compatibilizar os procedimentos de 
todas as modalidades de oferta pública de aquisição, não haja prejuízo para os destinatários da 
oferta e seja obtida a autorização da CVM quando exigida pela legislação aplicável. 

 
CAPÍTULO XI  

RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 

Artigo 43. A Companhia, seus acionistas, Administradores e os membros do Conselho Fiscal, 
obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, toda 
e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda, em 
especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições 
contidas na Lei das S.A., no estatuto social da Companhia, nas normas editadas pelo Conselho 
Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como 
nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas 
constantes do Regulamento do BOVESPA MAIS – NÍVEL 2, do Regulamento de Arbitragem, do 
Regulamento de Sanções, e do Contrato de Participação no BOVESPA MAIS – NÍVEL 2. 
 

CAPÍTULO XII 
NORMAS GERAIS 

 

Artigo 44. No caso de dissidência de acionistas das deliberações tomadas na Assembleia Geral, nos 
termos legalmente previstos, o valor de reembolso das ações será calculado com base no valor 
econômico da Companhia, a ser determinado conforme deliberação da Assembleia Geral, 
observando, ainda, o quanto disposto no art. 45 da Lei das S.A. 
 
Artigo 45. A Companhia deverá obrigatoriamente contratar empresa independente de auditoria 
devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, para realizar auditoria anual de 
suas contas, escolhida entre as empresas de primeira linha. 
 
Artigo 46. Os acordos de acionistas, devidamente arquivados na sede social, serão sempre 
observados pela Companhia, nos termos do artigo 118 da Lei das S.A. Os Administradores da 
Companhia zelarão pela observância e fiel cumprimento dos referidos acordos (em especial, os 
termos e condições relativos às ações preferenciais resgatáveis) e o Presidente da Assembleia Geral 
deverá declarar a invalidade de qualquer voto proferido pelos acionistas vinculados em 
contrariedade com os termos de tal acordo. 
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Artigo 47. Este Estatuto Social será regido e interpretado de acordo com as leis da República 
Federativa do Brasil, as normas da CVM e o Regulamento do BOVESPA MAIS – NÍVEL 2. 

 
Artigo 48. As disposições contidas (a) nos § 1º, 2º e 3º do Artigo 1º; (b) nos incisos XI e XII do Art. 
º;à à oàá tigoà ;à d à aàalí eaà s àdoàá tigoà ;à e à oàá tigoà ;àeà f à oàCapítuloàX; deste Estatuto 

Social, somente terão eficácia a partir da data de obtenção de registro de emissor de valores 
o ili iosà aà atego iaà á àju toà àCVM e à adesão da Companhia ao segmento de listagem do 

BOVESPA MAIS – NÍVEL 2 da BM&FBOVESPA. 
 

*  *  * 
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Registro Digital

Anexo

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número do Protocolo

18/078.328-9

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

J183377933836

Data

29/01/2018

832.947.246-91 MARCELIO VIEIRA

675.854.426-53 LUIZ EDUARDO ROSA REZENDE

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00 Página 1 de 1

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PRATICA KLIMAQUIP INDUSTRIA E COMERCIO
S.A., de nire 3130002427-0 e protocolado sob o número 18/078.328-9 em 29/01/2018, encontra-se
registrado na Junta Comercial sob o número 6489424, em 31/01/2018. O ato foi deferido digitalmente pela
5ª TURMA DE VOGAIS. 
Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua
validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://
portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome

832.947.246-91 MARCELIO VIEIRA

Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

832.947.246-91 MARCELIO VIEIRA

675.854.426-53 LUIZ EDUARDO ROSA REZENDE

Anexo

Assinante(s)

CPF Nome

832.947.246-91 MARCELIO VIEIRA

675.854.426-53 LUIZ EDUARDO ROSA REZENDE

Belo Horizonte. Quarta-feira, 31 de Janeiro de 2018
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Registro Digital

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

GABRIEL COSTA GRECO082.120.336-35

ISABELA CHENNA PEREZ074.619.726-85

MARINELY DE PAULA BOMFIM873.638.956-00

Belo Horizonte. Quarta-feira, 31 de Janeiro de 2018
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