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Aberta
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51.300.004.453

Ata da AssembléiaGeral Extraordinária
realizadaem 21 dejaneiro de 2002

I

- Data, Hora e Local: Aos 21 (vinte e um) diasdo mêsdejaneiro de 2002,às 10:30horas,na sede

social, situadana Cidade de Cuiabá, Estadodo Mato Grosso,na Avenida Historiador Rubensde
Mendonça,n° 2.000, sala 308. 11 - Convocação:Edital de Convocaçãopublicado no Jornal "A
Gazeta",nos dias 11, 12e 14 dejaneiro de 2002,e no "Diário Oficial do Estadodo Mato Grosso",nos
dias 12, 14 e 15 dejaneiro de 2002.111- Quórum de Instalação: Presentesacionistasrepresentando
99% (noventae novepor cento)do capitalsocialvotante.IV - Composiçãoda Mesa: Presidente:Sr.
SérgioRicardoFreitasde Souza;Secretário:Sr. Antonio Romildo da Silva. V - Ordem do Dia: (i)
Cancelamento
do saldonão colocadoda Ia emissãode notaspromissóriasda Companhia(commercial
papers),aprovadana AssembléiaGeralExtraordináriarealizadaem 29 dejunho 2001(a "Ia Emissão");
e (ü) exame, discussãoe votação da proposta relativa à emissãode 88 (oitenta e oito) notas
promissórias(commercialpapers) da Companhia,no valor total de 44.000.000,00(quarentae quatro
milhões de reais) e (ili) exame e discussãode outros assuntosde interesseda Companhia.VI DeliberaçõesTomadas por Unanimidade dos presentes:Os acionistaspresentesdeliberarampor
unanimidade:(i) cancelaro saldonãocolocadode 34 (trinta e quatro)notaspromissóriasda Ia Emissão
da Companhia,quepassaa sercompostade 54 notaspromissórias,totalizandoR$ 27.000.000,00
(vinte
e setemilhõesde reais);(ü) autorizara 2aemissão,de até 88 (oitentae oito) notaspromissórias,para
distribuição pública no mercado brasileiro (a "2a Emissão" e as "Notas Promissórias",
respectivamente),
com as seguintescaracterísticas:
(1) Valor Total da 2aEmissão:o valor total da 2a
Emissãoseráde atéR$ 44.000.000,00(quarentae quatromilhõesdereais);(2) Número de Séries:a 2a
Emissãoterá sérieúnica; (3) Quantidade e Valor Nominal Unitário: serãoemitidasaté 88 (oitentae
oito) Notas Promissórias,com valor nominal unitário de R$ 500.000,00(quinhentosmil reais) (o
"Valor Nominal Unitário"); (4) Preço de Subscrição e Condições de Remuneração: a SUbScriÇãO~:t!

Notas Promissórias da 28 Emissão dar-se-ápelo Valor Nominal Unitário. As Notas Promissóriasserão
colocadas mediante aplicação de deságio sobre seu Valor Nominal Unitário, de forma a adequara sua
remuneração às condições do mercado à época da colocação; (5) Data da Emissão e Forma de
Integralizaçio: para todos os fins e efeitos, a data de emissãodas Notas Promissórias seráa data de sua
efetiva subscrição (a "Data de Emissão"). A integralização será feita em moeda corrente nacional, à
vista, quando da subscrição; (6) Resgate Antecipado: as Notas Promissórias poderão ser resgatadas
antecipadamentepela Companhia a qualquer momento, a partir do 6()0 (sexagésimo) dia, a contar da
Data de Emissão, mediante notificação aos investidores com 7 (sete) dias de antecedênciae desdeque
com a anuênciaexpressados titulares, e observadasas disposiçõeslegais; (7) Prazo de Vencimento: o
prazo de vencimento das Notas Promissórias será de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da Data de
Emissão. Por ocasião do vencimento, a Companhia obriga-se a, mediante apresentaçãodo respectivo
título, proceder o resgate das Notas Promissórias que ainda se encontrarem em circulação, pelo seu
Valor Nominal Unitário; (8) Negociação: as Notas Promissórias serão registradas e admitidas à
negociação no mercado secundário, junto ao Sistema de Negociação BOVESPA FIX ("BOVESPA
FIX"), ficando custodiadasna Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia ("CBLC"); (9) Local de
Pagamento: os pagamentosreferentesàs Notas Promissórias serãoefetuadosem conformidade com os
procedimentos adotados pelo BOVESPA FIX

ou na sede da Companhia, ou, ainda, em

estabelecimentos de instituições frnanceiras contratadas para tal fim, para os titulares das Notas
Promissórias que não estiverem vinculados ao referido sistema; (10) Forma: As Notas Promissórias
indicarão o nome do titular a quem se deve efetuar o pagamentodas mesmas,sendo admitido somente
o endossoem preto; (11) Encargos Moratórios: ocorrendo impontualidade no pagamentode qualquer
quantia devida aos titulares das Notas Promissórias, os de'bitosem atraso ficarão sujeitos a (i) multa
moratória de naturezanão compensatóriade 10% (dez por cento) sobre o valor devido e não pago; e (ii)
juros de mora calculados desdea data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento,pela taxa de
1% (hum por cento) ao mês, sobre o montante assim devido, independentementede aviso, notificação
ou interpelaçãojudicial ou extrajudicial; (12) Prorrogação dos Prazos: Considerar-se-ãoprorrogados
os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação, até o primeiro dia útil subseqüente,se o
vencimento coincidir com dia em que não haja expediente comercial ou bancário no local de
pagamento das Notas Promissórias e/ou na Cidade de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, sem nenhum
acréscimo aos valores a serem pagos,ressalvadosos casoscujos pagamentosdevam ser realizadospelo
BOVESPA FIX, hipótese em que somente haverá prorrogação quando a data do pagamentocoincidir
com feriado nacional; (13) Vencimento Antecipado: Os titulares das Notas Promissórias poder~
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