
CRISTAL PIGMENTOS DO BRASIL S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF 15.115.504/0001-24
NIRE 29.300.010.065

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2016

 
DATA, HORA E LOCAL: Dia 30 de setembro de 2016, às 10h00 horas, na sede da 
Cristal Pigmentos do Brasil S.A. (“Companhia”), localizada no Km 20 da BA-099, 
Distrito de Abrantes, Município de Camaçari, Estado da Bahia.   
 
PRESENÇAS: Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital votante da 
Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no Livro de Presença de 
Acionistas. Presente ainda o Sr. João Roberto Sena da Paixão, conselheiro fiscal da 
Companhia. 
 
MESA: Sr. Augusto Silveira Caldas Neto - Presidente; Sr. Viktor Maximiliano Augusto 
dos Santos Veras - Secretário.
 
CONVOCAÇÃO: Edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado da 
Bahia, nos dias , 14, 15 e 16 de Setembro de 2016, no jornal “A Tarde” do Estado da 
Bahia, nos dias 14, 15 e 16 de Setembro de 2016 e no jornal “O Dia” do Estado de São 
Paulo, nos dias nos dias 14, 15 e 16 de Setembro de 2016.  
 
ORDEM DO DIA: (i) Ratificação da nomeação e contratação da Performance 
Auditoria e Consultoria Empresarial S. S. e aprovação do laudo de avaliação; (ii)
Aprovação do Protocolo e Justificação da incorporação; (iii) Aprovação da 
Incorporação da subsidiária integral Cristal Mineração do Brasil Ltda. (“Cristal 
Mineração”) pela Companhia, sem aumento do capital social; e (iv) Autorização aos 
administradores da Companhia para praticarem todos os atos necessários à 
implementação das deliberações propostas.
 
DEBATES: O Presidente encaminhou para apreciação dos acionistas presentes as 
matérias constantes dos itens da Ordem do Dia. Os representantes dos acionistas presentes 
dispensaram a leitura das propostas e justificativas e declararam estarem aptos para 
deliberar.
 
DELIBERAÇÕES: O Presidente colocou em votação as matérias constantes dos itens 
da Ordem do Dia, pela ordem da convocação, obtendo as seguintes deliberações, todas 
por unanimidade de votos dos acionistas presentes: (i) aprovação da ratificação da 
nomeação e contratação da Performance Auditoria e Consultoria Empresarial S. S. 
como empresa especializada para elaboração de laudo de avaliação do acervo 
patrimonial da Cristal Mineração bem como aprovação do laudo de avaliação
respectivo, que passa a fazer parte da presente ata nos termos constantes do Anexo I; (ii)
aprovação do Protocolo e Justificação da incorporação, celebrado em 13 de setembro de 



2016, que passa a fazer parte da presente ata nos termos do Anexo II; (iii) aprovação da 
incorporação da Cristal Mineração pela Companhia, sem aumento do capital social da 
Companhia. Em decorrência da aprovação da incorporação da Cristal Mineração pela 
Companhia, a Cristal Mineração será extinta, passando a Companhia a sucedê-la em 
todos os seus direitos e obrigações, a título universal e para todos os fins de direito, sem 
qualquer solução de continuidade; e (iv) aprovação da autorização à administração da 
Companhia para tomar todas as providências, bem como praticar todos os atos 
complementares e/ou decorrentes da incorporação ora aprovada, com amplos e gerais 
poderes para proceder a todos os registros, transcrições, averbações ou comunicações 
que se fizerem necessários, de modo a implementar as presentes deliberações, nos 
termos e condições ora aprovados.  
 
ATAS E PUBLICAÇÕES: Foi autorizada pelos acionistas presentes a lavratura da 
presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76. 
 
ENCERRAMENTO: O Presidente da Mesa suspendeu os trabalhos pelo tempo 
necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos 
presentes, e assinada pelo Presidente e Secretário da Mesa e pelos acionistas abaixo 
identificados.  
 
ASSINATURAS: Augusto Silveira Caldas Neto - Presidente; Viktor Maximiliano 
Augusto dos Santos Veras - Secretário; Millennium Inorganic Chemicals Holdings 
Brasil Ltda. – p.p. Augusto Silveira Caldas Neto; Cristal Mineração do Brasil Ltda. p.p. 
Viktor Maximiliano Augusto dos Santos Veras
 

Camaçari/BA, 30 de setembro de 2016. 

Augusto Silveira Caldas Neto
Presidente

Viktor Maximiliano Augusto dos Santos Veras
Secretário 

 

Millennium Inorganic Chemicals Holdings Brasil Ltda.  
p.p. Augusto Silveira Caldas Neto 

Cristal Mineração do Brasil Ltda. 
p.p. Viktor Maximiliano Augusto dos Santos Veras

 



ANEXO I À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2016

LAUDO DE AVALIAÇÃO 





 
 



 
 



 



 
 



 
 



 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 



ANEXO II À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2016

PROTOCOLO DE JUSTIFICAÇÃO E INCORPORAÇÃO 

  











 


