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Assembleia Geral Extraordinária 
Ata lavrada na forma de sumário 

 

1. Local, data e hora: na sede da Companhia, localizada na Rodovia RS 122, km 66, 

nº 10.945, Bairro Forqueta, Caxias do Sul, RS, no dia 23 de julho de 2020, às 11 horas.  

2. Presenças: Nos termos da Instrução CVM 481/2009, conforme alterada, esta 

Assembleia Geral Extraordinária (”AGE”) foi realizada no modo parcialmente digital, 

sendo disponibilizado pela Companhia, sistema eletrônico para participação dos 

acionistas de forma remota, conforme informado do Edital de Convocação. Nesse 

sentido, compareceram: (i) presencialmente, acionistas representando 67,6% do capital 

social; e, (ii) por meio da plataforma digital, acionistas representando 12,5% do capital 

social, totalizando a participação de 80,1% do total do capital social da Companhia. 

Presentes ainda, administradores da Companhia, Conselheiros Fiscais e 

representantes da Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. S.S. 

3. Convocação e ordem do dia: os anúncios de convocação com a respectiva ordem 

do dia foram publicados nas edições dos dias 7, 8 e 9 de julho de 2020, no Diário Oficial 

do Rio Grande do Sul e no Jornal Pioneiro, de Caxias do Sul.  

4. Mesa Dirigente: Presidente, David Abramo Randon; e, Secretário, Astor Milton 

Schmitt.  

5. Leitura de documentos, lavratura e publicação da ata: (i) dispensada a leitura dos 

documentos relacionados às matérias da Ordem do Dia, considerando que já foram 

devida e previamente disponibilizados aos acionistas, no prazo e na forma legal; (ii) as 

declarações de voto, protestos e dissidências, se houverem, serão recebidas e 

autenticadas pela Mesa Dirigente, ficando arquivadas na sede da Companhia, de acordo 

com a lei; e, (iii) autorizada a lavratura desta ata em forma de sumário e sua publicação 

com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do disposto no § 2º do Artigo 

130 da Lei 6.404/76 (LSA). 

6. Decisões: Instalada a AGE, dando cumprimento à Ordem do Dia, após a análise e 

discussão das respectivas matérias, os acionistas, deliberaram: (6.1) Aprovar, pela 

unanimidade de votos, conforme Mapa de Votação anexo a esta ata (“Mapa de 

Votação”), a ratificação da nomeação e da contratação da Deloitte Touche Tohmatsu 

Consultores Ltda. (“Deloitte”), com endereço na Av. Doutor Chucri Zaidan, 1.240, 4º a 
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12º andares, CEP 04711-130, São Paulo (SP), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

02.189.924/0001-03, como empresa especializada para proceder com a elaboração do 

laudo de avaliação do patrimônio da Nakata Automotiva SA, para os fins do artigo 256, 

§1º da LSA; (6.2) Aprovar, pela unanimidade de votos, conforme Mapa de Votação, o 

laudo de avaliação designado Relatório de Avaliação Econômico-financeira, datado de 

30 de novembro de 2019, elaborado pela Deloitte nos termos previstos acima; (6.3) 

Aprovar, pela unanimidade de votos, conforme Mapa de Votação, em consonância com 

o disposto no art. 256 da LSA, a aquisição pela Companhia, da totalidade das ações 

representativas do capital social da Nakata Automotiva S.A., sociedade por ações de 

capital fechado, com sede na cidade de Osasco, Estado de São Paulo, inscrita no 

CNPJ/ME sob o nº 04.156.194/0001-70, nos termos do respectivo contrato de compra 

e venda, ficando os Diretores e/ou procuradores autorizados a tomar as providências 

necessárias para a efetiva implementação do negócio. Fica consignado que os 

acionistas dissidentes das deliberações desta AGE não terão direito de recesso, nos 

termos do disposto no §2º do Artigo 256 da LSA, tendo em conta que o valor da 

transação não ultrapassará os limites previstos no mesmo Artigo da citada Lei. 

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada a ata 

para os fins e efeitos legais que, foi lida, tida conforme em seus termos e assinada pelos 

acionistas presentes. Caxias do Sul, RS, 23 de julho de 2020.  

Mesa dirigente: 

 
 
David Abramo Randon     Astor Milton Schmitt 
Presidente       Secretário 
 
Acionistas presentes:   
 
 
Randon S.A. Implementos e Participações    
Daniel Raul Randon   Alexandre Randon        
Diretor-presidente  Diretor 
 
 
Dramd Participações e Administração Ltda 
Alexandre Randon 
Diretor-presidente 
 
 
p.p. GIF V Pipe Fundo de Investimento em Participações 
Patricia Rufatto Amaral 
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AMJD Administração e Participações Ltda. 
Astor Milton Schmitt - Administrador 
 
 
David Abramo Randon   Daniel Raul Randon 
 
 
Alexandre Randon    Hemerson Fernando de Souza 
   

 
 

Anexo – Mapa de Votação 
 
 

 

Descrição Da Deliberação 

Deliberação Simples

1. Ratificar a nomeação e contratação da empresa especializada, Deloitte Touche Tohmatsu

Consultores Ltda. (“Deloitte”), inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.189.924/0001-03, para proceder a

elaboração do laudo de avaliação, para fins do previsto no art. 256 da Lei 6464/76 (“LSA”) relativo à

operação de aquisição Nakata Automotiva S.A.;
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Deliberação Simples

2. Deliberar sobre a proposta de aprovação do referido laudo de avaliação, elaborado pela Deloitte; 

e, 
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Deliberação Simples

3. Deliberar sobre a proposta de aquisição pela Companhia, da totalidade das ações representativas 

do capital social da Nakata Automotiva S.A., com sede na cidade de Osasco (SP), inscrita no CNPJ/ME 

sob o nº 04.156.194/0001-70, em conformidade com o disposto no art. 256 da LSA, tendo em conta 

que constitui investimento relevante, nos termos do art. 247 da mesma Lei. 
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