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HELMUT MAUELL DO BRASIL INDUSTRIA
E COMÉRCIO LTDA

EXTRATO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Deliberação das Sócias
Da Helmut Mauell do Brasil Indústria e Comércio Ltda.
Helmut Mauell GMBH, sociedade com sede em Neviges,

República Federal da Alemanha, inscrita no CNPJ/MF sob nº
05.720.337/0001-97, representada neste ato por sua bastante procu-
radora, Dra. BEATE CHRISTINE BOLTZ, alemã, divorciada, ad-
vogada, residente e domiciliada na Capital do Estado de São Paulo,
com escritório na Rua Verbo Divino, 1661, 3º andar, cj. 32, Chácara
Santo Antonio, CEP 04719-908, portadora da cédula de identidade
RNE nº W280850-5 SE/DPMAF/SP e inscrita no CPF/MF sob nº
030.878.138-42, conforme procuração anexa; e

KLAUS CHRISTOPH LIESENBERG, brasileiro, separado
judicialmente, engenheiro eletrônico, residente e domiciliado na Ca-
pital do Estado de São Paulo, na Avenida José Galante, 334, apto.
131, Vila Suzana, CEP 05642-000, portador da cédula de identidade
RG n° 3/R 3.063.932 SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob n°

026.102.978-90;
únicos sócios da sociedade limitada denominada HELMUT

MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. ("So-
ciedade"), com sede na cidade de Itapecerica da Serra, Estado de São
Paulo, na Estrada Estadual Salvador de Leone, 2.998 (Km.30), Jardim
Itapecerica, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº
62.941.281/0001-34, com os seguintes atos arquivados na Junta Co-
mercial do Estado de São Paulo: ? atos constitutivos sob nº 550.695,
em sessão de 12.11.1970 (NIRE nº 35202218057); ? 35ª (última)
alteração contratual, datada de 27.11.2012, sob nº 30.707/13-4, em
sessão de 18.01.2013; e ? última Deliberação de Sócios, datada de
29.06.2012, sob nº 48.625/13-9, em sessão de 04.02.2013;

Resolveram, de comum acordo, o seguinte:
Considerando que a 35ª (última) alteração contratual da So-

ciedade, datada de 27.11.2012, arquivada na Junta Comercial do Es-
tado de São Paulo sob nº 30.707/13-4, em sessão de 18.01.2013, não
foi lavrada na forma de sumário, aprovar, para fins de publicação no
Diário Oficial e em jornal de grande circulação na cidade de Ita-
pecerica da Serra, de acordo com o artigo 1.122 do Código Civil, a
seguinte redação do extrato da referida 35ª (última) alteração con-
tratual da Sociedade:

"EXTRATO DA 35ª (ÚLTIMA) ALTERAÇÃO CONTRA-
TUAL DA HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E CO-
MÉRCIO LTDA., DATADA DE 27.11.2012, ARQUIVADA NA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO SOB Nº
30.707/13-4, EM SESSÃO DE 18.01.2013:

Os sócios representando a totalidade do capital social da
HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LT-
DA., sociedade com sede com sede na cidade de Itapecerica da Serra,
Estado de São Paulo, na Estrada Estadual Salvador de Leone, 2.998
(Km.30), Jardim Itapecerica, inscrita no CNPJ/MF sob nº
62.941.281/0001-34, compareceram na sede da Sociedade no dia
27.11.2012 e deliberaram de forma unânime: a) Em razão da cisão
parcial da HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E CO-

MÉRCIO LTDA., acima qualificada, deixar consignado que a parcela
do patrimônio líquido cindida e vertida para a MAUELL ADMI-
NISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade
com sede na Estrada Estadual Salvador de Leone, 2998 - Sala A,
Jardim Itapecerica, CEP 06853-000, Itapecerica da Serra, Estado de
São Paulo, tem o valor de R$ 8.162.636,07 (oito milhões, cento e
sessenta e dois mil, seiscentos e trinta e seis reais e sete centavos),
sendo que desse valor R$ 372.043,00 (trezentos e setenta e dois mil
e quarenta e três reais) correspondem ao imóvel cindido e R$
7.790.593,07 (sete milhões, setecentos e noventa mil, quinhentos e
noventa e três reais e sete centavos) correspondem à respectiva re-
serva de reavaliação; b) Reduzir o capital social da Sociedade em R$
372.043,00 (trezentos e setenta e dois mil e quarenta e três reais),
passando o mesmo, assim, de R$ 4.516.074,00 (quatro milhões, qui-
nhentos e dezesseis mil e setenta e quatro reais) para R$ 4.144.031,00
(quatro milhões, cento e quarenta e quatro mil e trinta e um reais),
sendo que são canceladas 372.043 (trezentos e setenta e dois mil e
quarenta e três) quotas da sócia HELMUT MAUELL GMBH; c)
Considerando o disposto acima, alterar a redação da Cláusula QUIN-
TA do Contrato Social que, a partir desta data, passa a vigorar com a
seguinte redação: "QUINTA: O capital social, totalmente integra-
lizado em moeda do corrente do país, é de R$ 4.144.031,00 (quatro
milhões, cento e quarenta e quatro mil e trinta e um reais), dividido
em 4.144.031 (quatro milhões, cento e quarenta e quatro mil e trinta
e uma) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma.
Pertencem: à sócia HELMUT MAUELL GMBH 4.144.030 (quatro
milhões, cento e quarenta e quatro mil e trinta) quotas, no valor
nominal de R$ 1,00 cada uma, no total de R$ 4.144.030,00 (quatro
milhões, cento e quarenta e quatro mil e trina reais); ao sócio KLAUS
CHRISTOPH LIESENBERG 1 quota no valor nominal de R$ 1,00
(um real) cada uma, no total de R$ 1,00 (um real); Parágrafo Pri-
meiro: A responsabilidade dos sócios é, na forma da lei, limitada ao
valor de suas respectivas quotas, sendo certo, porém, que todos res-
pondem, solidariamente, pela integralização do capital social. Pa-
rágrafo Segundo: Em caso de aumento de capital, os sócios, dentro de
30 (trinta) dias após a data da respectiva deliberação, terão pre-
ferência para participar do mesmo, na proporção de sua participação
no capital social. Parágrafo Terceiro: Desde que não haja oposição de
sócios detentores de mais de ¼ (um quarto) do capital social, o direito
de preferência na subscrição do aumento, dentro do prazo indicado no
parágrafo anterior, poderá ser cedido, pelo respectivo titular, a qual-
quer um dos sócios interessados na aquisição. Se assim exigirem
sócios detentores de mais de ¼ (um quarto) do capital social, a cessão
do direito de preferência deverá ser efetivada, aos interessados, na
proporção da participação de cada um no capital social. Não havendo
sócios interessados na aquisição, dentro do prazo indicado no pa-
rágrafo anterior, o titular do direito de preferência poderá cedê-lo a
terceiros, desde que a isso não se oponham sócios detentores de mais
de ¼ (um quarto) do capital social."; d) Aprovar o Protocolo-Jus-
tificativa de Cisão Parcial datado de 07.11.2012, o qual estabelece os
termos e condições para a cisão parcial da HELMUT MAUELL DO
BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., acima qualificada, do
que resultou a constituição da MAUELL ADMINISTRAÇÃO DE
IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA., acima qualificada; e) aprovar
o Laudo de Avaliação datado de 19.11.2012, elaborado pela MAP

AUDITORES INDEPENDENTES, localizada na Av. Paulista, 2073,
Ed. Horsa, cj. 2115, CEP 01311-940, São Paulo - SP, o qual tem por
objeto os valores a serem observados na operação de cisão parcial da
HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LT-
DA. e, por meio do qual, o patrimônio líquido desta foi avaliado em
R$ R$ 8.162.636,07 (oito milhões, cento e sessenta e dois mil, seis-
centos e trinta e seis reais e sete centavos); f) Ratificar que, com
relação à parcela do patrimônio líquido da HELMUT MAUELL DO
BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. cindida e vertida para
a MAUELL ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES
LTDA., acima qualificada, correspondente ao imóvel, no valor de R$
372.043,00 (trezentos e setenta e dois mil e quarenta e três reais), e à
reserva de reavaliação do imóvel, no valor de R$ 7.790.593,07 (sete
milhões, setecentos e noventa mil, quinhentos e noventa e três reais e
sete centavos), a MAUELL ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS E
PARTICIPAÇÕES LTDA. sucederá a HELMUT MAUELL DO BRA-
SIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. a título universal e para
todos os fins de direito. Com isso, é certo que, as administrações de
ambas as sociedades estão autorizadas a praticar todos os atos, assinar
todos os documentos e cumprir todas as formalidades e requisitos
relacionados não somente à implementação de tal cisão parcial, mas
também à consequente transferência de titularidade de bens, direitos,
deveres e obrigações, da HELMUT MAUELL DO BRASIL INDÚS-
TRIA E COMÉRCIO LTDA. para a MAUELL ADMINISTRAÇÃO,
podendo, em especial, mas não exclusivamente, agir perante terceiros,
inclusive quaisquer entidades privadas ou públicas, órgãos, repar-
tições e autoridades públicas federais, estaduais e/ou municipais, ór-
gãos registrários em geral, cartórios de registro civil/registro de títulos
e documentos e cartórios de notas, inclusive para providenciar todos
e quaisquer registros e averbações relacionados à operação de cisão
parcial aqui referida."

A presente Deliberação das Sócias deverá ficar arquivada
juntamente com a 35ª (última) alteração contratual da Sociedade,
datada de 27.11.2012, arquivada na Junta Comercial do Estado de São
Paulo sob nº 30.707/13-4, em sessão de 18.01.2013, de modo que o
seu registro na Junta Comercial implicará na autorização desta última
à publicação do extrato acima aprovado.

E, assim, por estarem justos e contratados, firmam o presente
instrumento em três vias de igual teor e forma, juntamente com duas
testemunhas.

Itapecerica da Serra/SP, 05 de fevereiro de 2013.
p.p. HELMUT MAUELL GMBH
Beate Christine Boltz
KLAUS CHRISTOPH LIESENBERG
Te s t e m u n h a s :
Irene Julia Lang Ronaldo Barbosa de Oliveira
RG nº 10.826.452-X SSP/SP RG nº 32.349.012-8 SSP/SP
(4ª e última página da Deliberação das Sócias da HELMUT
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