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Companhia Aberta 

CNPJ/MF 15.115.504/0001-24 
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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 REALIZADA EM 03 DE DEZEMBRO DE 2014. 
 
DATA, HORA E LOCAL: No dia 03 de dezembro de 2014, às 10:00 horas, na sede social da 
Cristal Pigmentos do Brasil Companhia  20 da BA-099, Distrito de 
Abrantes, Município de Camaçari, Estado da Bahia. 
 
PRESENÇAS: Presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da 
Companhia. 
 
MESA: Sr. Ciro Mattos Marino  Presidente; Sr. Viktor Maximiliano Augusto dos Santos 
Veras  Secretário. 
 
ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e votar sobre o grupamento de ações da Companhia.   
 
DELIBERAÇÕES: Após debates o Conselho de Administração aprovou, por unanimidade: 
 
I) A proposta de grupamento da totalidade das ações de emissão da Companhia a ser 
submetida à aprovação de seus acionistas em Assembleia Geral Extraordinária, que será 
convocada para esse fim, nos seguintes termos:  
 
(a) promover o grupamento das 2.321.499.770 (dois bilhões, trezentos e vinte e um milhões, 
quatrocentos e noventa e nove mil, setecentos e setenta) ações de emissão da Companhia, sendo 
812.671.840 (oitocentos e doze milhões, seiscentos e setenta e um mil, oitocentos e quarenta) 
ações ordinárias, 987.379.050 (novecentos e oitenta e sete milhões, trezentos e setenta e nove 
mil e cinqüenta) ações preferenciais de classe "A" e 521.448.880 (quinhentos e vinte e um 
milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, oitocentos e oitenta) ações preferenciais de 
classe "B", todas agrupadas na proporção de 100 (cem) para 1 (uma) ação. 
 
(b) Uma vez aprovada em Assembleia, o grupamento será refletido nas negociações da 
BM&FBOVESPA a partir de 22 de dezembro de 2014 e para os acionistas da Companhia será 
efetivado em 26 de dezembro de 2014, sendo que todas as frações de ações serão acrescidas 
pelo Controlador, por meio de doação, para completar ao menos 1 (uma) ação inteira.  
 
(c) a realização da operação de grupamento das ações ordinárias e preferenciais de emissão da 
Companhia, tem como principais objetivos: (i) ajustar a base acionária, com a consequente 
redução dos custos administrativos e operacionais da Companhia; a redução de custos 
administrativos e operacionais; (ii) dar melhor visibilidade às cotações das ações, ajustando o 
valor unitário das ações a um patamar mais adequado do ponto de vista mercadológico e 
permitindo que as ações de emissão da Companhia passem a ser cotadas de forma unitária 
(adoção de negociação por unidade); bem como (iii) atrair acionistas e aumentar a liquidez das 
ações de emissão da Companhia.  



 

 
II) A convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia para submeter ao 
exame e aprovação dos acionistas da Companhia a proposta de grupamento da totalidade das 
ações de emissão da Companhia.  
 
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião da qual lavrou-se 
esta ata, em forma de sumário, que foi lida, aprovada e assinada por todos os Conselheiros 
presentes. 
 

A presente ata é cópia fiel da ata original, lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho 
de Administração. 

 
 
 

Camaçari /BA, 03 de dezembro de 2014. 
 
 

VIKTOR MAXIMILIANO AUGUSTO DOS SANTOS VERAS 
Secretário 


