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Id: 1798272

UTC EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A.
CNPJ/MF nº 12.456.210/0001-78

NIRE 33.3.0029464-3

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM
31/12/2014: I. Data, Hora e Local: 31/12/2014, às 10 horas, na sede
social da Cia., em 1ª convocação. II. Convocação e Publicação:
Considerada sanada a falta de publicação dos editais, na conformi-
dade do que dispõe o § 4º, art. 124, da Lei nº 6.404/76. III. Presen-
ça: Acionistas representando a totalidade do capital social. IV. Mesa:
Presidente - Francisco Assis de Oliveira Rocha e Secretário - João de
Teive e Argollo. V. Ordem do Dia: a) Apreciar o pedido de renúncia
ao cargo de: (a) Presidente da Cia., formulado pelo Sr. Ricardo Ri-
beiro Pessôa e, (b) Vice-Presidente da Cia., formulado pelo Sr. João
de Teive e Argollo; b) Ratificar no cargo de Vice-Presidente da Cia., o
Sr. Francisco Assis de Oliveira Rocha; c) Eleger novos membros da
Diretoria da Cia.; d) Deliberar sobre a ratificação da nomeação da
empresa especializada de avaliação para a elaboração do Laudo de
Avaliação de Acervo Líquido (Laudo de Avaliação) da UTC Participa-
ções S.A., para conferência de determinados Ativos contábeis à Cia.;
e) Aprovar o Laudo de Avaliação em referência (Anexo V) e; f) Apro-
var o aumento de capital social da Cia. e a emissão de novas ações
ordinárias nominativas e a consequente alteração do art. 5º do Es-
tatuto Social. VI. Deliberações Tomadas: a) Apreciou as renúncias
dos Diretores da Cia., como Presidente: (i) Sr. Ricardo Ribeiro Pes-
sôa, RG nº 684.844 - SSP-BA, CPF/MF nº 063.870.395-68, e, como
Vice-Presidente: (ii) Sr. João de Teive e Argollo, RG nº 6.382.052 -
SSP/SP e CPF nº 764.362.338-49, nos termos das cartas de renúncia
que passam a integrar esta ata como seu Anexo III (Anexo III - Car-
tas de Renúncia); b) Ratificou no cargo de Vice-Presidente da Cia., o

Sr. Francisco Assis de Oliveira Rocha, com mandato até a realização
da AGO de 2016; c) Aprovou a eleição dos seguintes Diretores, com
mandato até a realização da AGO de 2016: (a) Para Presidente Sr.
Gustavo Henrique de Araújo Cachina Bezerra, RG 1725961-ITEP/RN
e CPF nº 008.348.844-88, e, (b) Para Diretor Sr. Welliton Gomes Cha-
ves, RG 12118838-7 - SSP/RJ e CPF nº 080.580.427-73. Os mem-
bros da Diretoria ora eleitos serão investidos em seus cargos median-
te a assinatura dos respectivos termos de posse (Anexo IV - Termos
de Posse) e declarações de desimpedimento, que serão lavrados em
livro próprio da Cia.; d) Ratificou, nos termos do § 3º do art. 170 e
art. 8º da Lei das Sociedades por Ações, a nomeação da empresa
especializada Grant Thornton Auditores Independentes, sociedade es-
tabelecida em São Paulo-SP, CNPJ nº 10.830.108/0001-65, registrada
originalmente no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de
São Paulo sob o nº CRC 2SP-025.583/O-1, que avaliou, a valor con-
tábil, de determinados Ativos da UTC Participações S.A., com sede
em São Paulo-SP, CNPJ/MF nº 02.164.892/0001-91, para fins de in-
tegralização do capital social da Cia., mediante conferência desses
Ativos; e) Aprovou, sem reservas, o Laudo de Avaliação, elaborado
com base no valor contábil, e que passa a fazer parte integrante des-
ta Ata como seu Anexo V, confirmando assim parte do valor de con-
ferências das ações para fins de integralização do aumento de capital
e; f) O aumento de capital social da Cia., de R$ 20.000.000,00 para
R$ 70.000.000,00, mediante emissão de 25.000 ações nominativas,
ao preço de emissão de R$ 2.000,00 por ação, que se dará da se-
guinte forma: A acionista UTC Participações S.A., neste ato, subscre-
ve e integraliza: (a) o valor de R$ 14.814.572,30, com créditos cor-
respondentes ao saldo parcial de mútuo existente em 31/12/2014, (b)
o valor de R$ 26.585.427,70, com Ativos, que é suportado pelo Laudo
de Avaliação (Anexo V), aprovados pelos acionistas, (c) bem como

subscreve o valor de R$ 8.600.000,00, a serem integralizados em
moeda corrente nacional até 2016, que totalizam o montante de R$
50.000.000,00, mediante a emissão de 25.000 ações ordinárias nomi-
nativas, ao preço de R$ 2.000,00 por ação, na forma do Boletim de
Subscrição (Anexo VI). O acionista Ricardo Ribeiro Pessôa renuncia,
expressamente, ao seu direito de preferência para subscrição das no-
vas ações em favor da UTC Participações S.A. Como consequência
do ora deliberado, o Art. 5º do Estatuto Social da Cia. passa a vigorar
com a seguinte redação: Art. 5º - O capital social da Sociedade é de
R$ 70.000.000,00 divididos em 35.000 ações ordinárias nominativas,
no valor nominal de R$ 2.000,00 cada uma, restando a integralizar,
desse montante, até 2016, o valor de R$ 8.600.000,00. VII. Decla-
ração de Desimpedimento: Os Diretores eleitos, presentes à Assem-
bleia, declaram não estar impedidos por lei especial, ou estar conde-
nados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, con-
cussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a pro-
priedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos, conforme previsto no § 1º do art. 147 da
Lei nº 6.404/76. VIII. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, fo-
ram encerrados os trabalhos e lavrada a presente Ata que foi lida,
aprovada, assinada por todos os acionistas e pelos membros da me-
sa. IX. Acionistas Presentes: Ricardo Ribeiro Pessôa (p.p. Francisco
Assis de Oliveira Rocha e João Eduardo Cerdeira de Santana) e UTC
Participações S.A., representada pelos Srs. Ricardo Ribeiro Pessôa
(p.p. Francisco Assis de Oliveira Rocha e João Eduardo Cerdeira de
Santana), Francisco Assis de Oliveira Rocha e João de Teive e Ar-
gollo. (Ass.): Francisco Assis de Oliveira Rocha - Presidente; João de
Teive e Argollo - Secretário. Junta Comercial do Estado do Rio de Ja-
neiro. Certifico o deferimento em 10/02/2015 e o registro sob o nº
00002727356. Valéria G. M. Serra - Secretária Geral. Id: 1798158


