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CRISTAL PIGMENTOS DO BRASIL S.A. 

Companhia Aberta 

CNPJ/MF 15.115.504/0001-24 

NIRE 29.300.010.065 

 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

REALIZADA EM 19 DE MAIO DE 2017  

 

DATA, HORA E LOCAL: 19 de maio de 2017, às 10:30 horas, na sede social da Cristal 
Pigmentos do Brasil S.A. (“Companhia”), localizada no Km 20 da BA-099, Distrito de 
Abrantes, Município de Camaçari, Estado da Bahia. 

PRESENÇA: Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social votante e 
total da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no livro registro de 
presença de acionistas. 

MESA: Presidente – Sr. Gustavo de Souza Mattos; Secretário – Sr. Viktor Maximiliano 
Augusto dos Santos Veras. 

CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia, nos 
dias 3, 4 e 5 de maio de 2017, no jornal O Dia do Estado de São Paulo, nos dias 3, 4 e 5 de maio 
de 2017 e no jornal A Tarde do Estado da Bahia, nos dias 3,4 e 5 de maio de 2017. 

ORDEM DO DIA: Deliberar acerca da consolidação das alterações estatutárias aprovadas nas 
assembleias da Companhia realizadas em 19 de dezembro de 2014 e 30 de setembro de 2016.  

LAVRATURA DA ATA E PUBLICAÇÃO: O presidente da assembleia propôs e foi aprovada 
pela unanimidade dos acionistas presentes a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua 
publicação com omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos do Artigo 130, 
§1º e §2º, da Lei 6.404/76, respectivamente.  

DEBATES: O presidente da mesa 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: Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os 
acionistas da Companhia presentes, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições, 
aprovaram a consolidação das alterações estatutárias aprovadas na assembleia geral 
extraordinária da Companhia realizada em 19 de dezembro de 2014 e na assembleia geral 
extraordinária da Companhia realizada em 30 de setembro de 2016, conforme minuta constante 
do anexo I à presente ata.. 

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, 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 
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identificados. Os legalmente impedidos não votaram nem como acionistas, nem como 
procuradores. 

ASSINATURAS: Gustavo de Souza Mattos – Presidente da Mesa; Viktor Maximiliano 
Augusto dos Santos Veras - Secretário da Mesa. Acionistas: Millennium Inorganic Chemicals 
Holdings Brasil Ltda. – p.p. Gustavo de Souza Mattos 

 

Camaçari, 19 de maio de 2017 

 

Gustavo de Souza Mattos 
Presidente da Mesa 

 

Viktor Maximiliano Augusto dos Santos Veras 
Secretário da Mesa 

 

Millennium Inorganic Chemicals Holdings Brasil Ltda.  
p.p. Gustavo de Souza Mattos 

 


