CAPÍTULO VI. – DO EXERCÍCIO FISCAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E – DA DESTINAÇÃO
DOS LUCROS

36. O exercício fiscal terá início em 1º janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano,
quando serão levantados o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras.
Parágrafo 1º – Por deliberação do Conselho de Administração, a Companhia poderá (i)
levantar balanços semestrais, trimestrais ou de períodos menores, e declarar dividendos
ou juros sobre capital próprio dos lucros verificados em tais balanços; ou (ii) declarar
dividendos ou juros sobre capital próprio intermediários, à conta de lucros acumulados ou
de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral.
Parágrafo 2º – Os dividendos intermediários ou intercalares distribuídos e os juros sobre
capital próprio poderão ser imputados ao dividendo obrigatório previsto no parágrafo 3º do
artigo 37 deste Estatuto Social.
Parágrafo 3º – A Companhia e os Administradores deverão, pelo menos uma vez ao ano,
realizar reunião pública com analistas e quaisquer outros interessados, para divulgar
informações quanto à situação econômico-financeira, projetos e perspectivas da
Companhia.
37. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os
prejuízos acumulados, se houver, e a provisão para o imposto sobre a renda e
contribuição social sobre o lucro.
Parágrafo 1º – Do saldo remanescente, a assembleia geral poderá atribuir aos
Administradores uma participação nos lucros correspondente a até um décimo dos lucros
do exercício. É condição para pagamento de tal participação a atribuição aos acionistas do
dividendo obrigatório previsto no parágrafo 3º deste artigo.
Parágrafo 2º – O lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação:
a) 5% (cinco por cento) serão aplicados antes de qualquer outra destinação, na
constituição da reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social. No
exercício em que o saldo da reserva legal acrescido do montante das reservas de capital,
de que trata o parágrafo 1º do artigo 182 da Lei das Sociedades por Ações, exceder 30%
(trinta por cento) do capital social, não será obrigatória a destinação de parte do lucro
líquido do exercício para a reserva legal;
b) uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser destinada à: (i)
formação de reserva para contingências; e/ou (ii) distribuição aos acionistas mediante
reversão das mesmas reservas para contingências formadas em exercícios anteriores, nos
termos do artigo 195 da Lei das Sociedades por Ações;
c) uma parcela será destinada ao pagamento do dividendo anual mínimo obrigatório aos
acionistas, observado o disposto no parágrafo 3º deste artigo;

d) no exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do
parágrafo 3º deste artigo, ultrapassar a parcela realizada do lucro do exercício, a
assembleia geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à
constituição de reserva de lucros a realizar, observado o disposto no artigo 197 da Lei das
Sociedades por Ações;
e) uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser retida com base em
orçamento de capital previamente aprovado, nos termos do artigo 196 da Lei das
Sociedades por Ações;
f) a Companhia manterá a reserva de lucros estatutária denominada “Reserva de
Investimentos”, que terá por fim financiar a expansão das atividades da Companhia e/ou
de suas empresas controladas e coligadas, inclusive por meio da subscrição de aumentos
de capital ou criação de novos empreendimentos, a qual será formada com 35% (trinta e
cinco por cento) até 75% (setenta e cinco por cento) do lucro líquido que remanescer após
as deduções legais e estatutárias e cujo saldo não poderá ultrapassar o valor equivalente
a 80% (oitenta por cento) do capital social subscrito da Companhia observando-se, ainda,
que a soma do saldo dessa reserva de lucros aos saldos das demais reservas de lucros,
excetuadas a reserva de lucros a realizar e a reserva para contingências, não poderá
ultrapassar 100% (cem por cento) do capital subscrito da Companhia; e
g) o saldo terá a destinação que lhe for dada pela assembleia geral, observadas as
prescrições legais.
Parágrafo 3º – Aos acionistas é assegurado o direito ao recebimento de um dividendo não
inferior a 0,001% (zero vírgula zero zero um por cento) do lucro líquido do exercício,
diminuído ou acrescido dos seguintes valores: (i) importância destinada à constituição de
reserva legal; e (ii) importância destinada à formação de reserva para contingências e
reversão das mesmas reservas formadas em exercícios anteriores.
Parágrafo 4º – O pagamento do dividendo obrigatório poderá ser limitado ao montante do
lucro líquido realizado, nos termos da lei.
38. A assembleia geral poderá deliberar a capitalização de reservas de lucros ou de
capital, inclusive as instituídas em balanços intermediários, observada a legislação
aplicável.

