FERRONORTE S.A. - FERROVIAS ~~OR7EBaASIL
Companhia Aberta
C.N.P.J./M.F. N.o24.962.466/0001-36
NIRE 51.300.004.453
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTY..-\'J1{!)INÁRIA
REALIZADA EM 01 DE ABRIL DE 2002.

I - Data, Hora e Local: Ao primeiro dia do mêsde abril de 2002, às 16:00 horas,na Cidade de Cuiabá,Estadodo
Mato Grosso, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n.O2.000, sala 308. 11 - Convocação: Edital de
Convocaçãopublicado nojomal "A Gazeta"nos dias 14,15 e 16 de marçode 2002 e no "Diário Oficial do Estadodo
Mato Grosso" nos dias 13, 14 e 15 de março de 2002. III - Quorom de Instalação: Acionistasrepresentando
98,80%
do capital social votante.IV - Composiçãoda Mesa: Presidente:Sr. Sérgio Ricardo Freitasde Souza;Secretário:Sr.
Antônio Romildo da Silva. V - Ordem do Dia: (1.) Deliberaçãosobrealteraçõesnascaracterísticasdas debênturesda
48 emissãode debênturesconversíveisem ações da Companhia,no valor de R$ 45.<XX>.000,00,
autorizadapela
AssembléiaGeral dos Acionistasda Companhiarealizadaem 8 de fevereirode 2002. VI - DeliberaçõesTomadas por
Unanimidade dos preRntes: Os acionistaspresentesdeliberaram,por unanimidade,aprovar as seguintesalterações
nas característicase condiçõesdas debênturesda 48 emissãode debênturesconversíveisem ações ordinárias da
Companhia(as "Debêntures" e a "48 Emissão"): (i) Conversibilidade das Debêntures: as Debênturespoderãoser
convertidasem açõesordináriasde emissãoda Companhiaa critério dos titulares das Debêntures,individualmente,a
qualquermomentodesdea data de subscriçãoaté a Data de Vencimento,exceto nos dias de realizaçãode Assembléia
Geral dos Acionistas da Companhia e nas datas de pagamentodas amortizaçõese dos juros remuneratórios.A
solicitaçãode conversãoimplica o não recebimento,pelo debenturista,de quaisquervaloresreferentesà amortização
e/ou aosjuros remuneratóriosincorridosdesdea última datade amortizaçãoe pagamentodosjuros remuneratóriosaté a
datade solicitaçãoda conversão,sendoque eventuaisvaloresreferentesà amortizaçãoe pagamentosde juros vencidos
e não pagos at~ então permanecerãoem aberto, e deverãoser liquidadospela Companhia.A quantidadede ações
ordináriasnominativasde emissãoda Companhiaem que poderãoser convertidascadaDebêntureserádeterminadada
seguinteforma:
Período de Conversão
Até 20.05.2002
De 21.05.2002 & 20.06.2002
De 21.06.2002 & 20.07.2002
De 21.07.2002 & 20.08.2002
De 21.08.2002 & 20.(1).2002
De 21.(1).2002 & 20.10.2002
De 21.10.2002 & 20.11.2002
De 21.11.2002 &20.12.2002
De 21.12.2002 a 20.05.2003
De 21.05.2003 a 20.06.2003
De 21.06.2003 & 20.07 .2003
De 21.07.2003 a 20.08.2003
De 21.08.2003 & 20.(1).2003
De 21.(1).2003 &20.10.2003
De 21.10.2003 & 20.11.2003
De 21.11.2003 & 20.12.2003
De 21.12.2003 & 20.05 .2004
De 21.05.2004 & 20.06.2004
De 21.06.2004 & 20.07.2004
De 21.07.2004 a 20.08.2004
De 21.08.2004 a 20.(1).2004
De 21.(1).2004 & 20.10.2004
De 21.10.2004 a 20.11.2004
De 21.11.2004 & 20.12.2004

Quantidade de açõesordinárias por
Debênture
4.066
3.897
3.727
3.558
3.388
3.219
3.049
2.880
2.711
2.541
2.372
2.202
2.033
1.864
1.694
1.525
1.355
1.186
1.016
847
678
50S
339
169

~

o preço de conversãodas Debêntures,foi fixado de acordo com o disposto no artigo 170, parágrafo 10 da Lei
n.o6.4O4n6. inciso I. tendo-sebaseadona perspectivade rentabilidadeda Companhia.atingindo o valor de R$ 2'88
(dois reaise oitentae oito centavos)por açãoordináriade emissãoda Companhia.A quantidadede açõesordináriasde
emissãoda Companhiaestipuladaacima serásimultâneae proporcionalmenteajustadasempreque houveraumentod .
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,ACat'itafpor bonificação,desdobramento
ou grupamentode ações,a q~t:er1fblC',,(fuevj~
a C!CCJre!
a partir da data
de emissão das De~ntures, sem qualquer Ônus para os debenturistas e na mesma proporção estabelecida para tais
eventos. As ações ordinárias de emissão da Companhia, resultantes da conversão das Debêntures terão as mesmas
características e condições e gozarão dos mesmos direitos e vantagens-esuí:\l1ariamen~ atribuídQs at1aaJmentee no
futuro à espécie, quais sejam, a cada ação ordinária corresponde um ~votU'pu a~b~1as
g«rais; ~ Tarão jus às
bonificações distribuídas, bem COnK>
a quaisquer direitos deliberados e~ "tos- sOCietáriôsda (::ompâ~liia~ partir da data
da solicitação da conversão, inclusive. As ações ordinárias de emissão da Companhia produto da conversão das
Debêntures terão direito aos dividendos integrais correspondentes ao exercício social em que ocorrer a conversão. Os
debenturistas deverão manifestar sua intenção de converter as Debêntures em ações ordinárias de emissão da
Companhia por meio de solicitação de conversão a ser encaminhada diretamente à Companhia, que deverá conter o
nome do titular de Debêntures e a quantidade de Debêntures que pretende converter. Para todos os efeitos legais, a data
da conversão será a data da entrega da solicitação encaminhada à Companhia, sendo que esta se obriga a disponibilizar
as ações oriundas da conversão no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data da solicitação de conversão. Os
aumentos de capital decorrentes da conversão das Debêntures em ações ordinárias de emissão da Companhia, observada
a forma estabelecida no inciso III do artigo 166 da Lei n.o 6.404n6 e em seu Estatuto Social, serão homologados
bimestralmente, e arquivados na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso - JUCEMAT, no prazo de 30 (trinta dias)
após a sua efetivação. (ü) Permuta: As Debêntures poderão, a qualquer tempo e a critério dos debenturistas, ser
permutadas por ações ordinárias de emissão da FERROP ASA - Ferronorte Participações S.A. ("FERROP ASA"). Cada
Debênture poderá ser permutada pelo nú~ro de ações ordinárias de emissão da FERROP ASA idêntico ao número de
ações ordinárias de emissão da Companhia em que essa Debênture poderia ter sido convertida, conforme tabela
constante do item (i) acima. Ocorrendo a opção pela permuta das Debêntures em ações ordinárias de emissão da
FERROP ASA, a Companhia deverá exercer os BÔnus de Subscrição a serem emitidos pela FERROP ASA em número
suficiente para assegurar o número de ações ordinárias de emissão da FERROP ASA a serem entregues para os
debenturistas que ti verem exercido seu direito a tal permuta. e pronK>vero cancelamento das Debêntures permutadas. A
escritura de emissão das De~ntures detalhará o procedimento a ser adotado quando da permuta das Debêntures por
ações ordinárias de emissão da FERROP ASA, ficando o Conselho de Administração da Companhia autorizado a
deliberar sobre todos os atos e medidas necessários à efetivação dessa permuta, incluindo, mas não se limitando, à
aquisição dos Bônus de Subscriç:ão a serem emitidos pela FERROP ASA e à constituição, de imediato, de garantia real
de caução sobre os mesmos em favor dos Debenturistas, não podendo a Companhia aliená-los sob qualquer hipótese.
(iü) Destinação dos Recursos: Os recursos obtidos com a emissão das Debêntures serão utilizados para aquisição dos
BÔnus de Subscrição a serem emitidos pela FERROPASA, em número suficiente para assegurar o número de ações
ordinárias de emissão da FERROP ASA a serem entregues para os debenturistas, caso todos essesexerçam o seu direito
à permuta das Debêntures em ações ordinárias de emissão da FERROPASA prevista no item (ii) supra, no que se refere
à totalidade das Debêntures. Os recursos porventura remanescentesserão utilizados nos investimentos da Companhia e
no adiantamento

de pagamento

para a Ferroban

-

Ferrovias

Bandeirantes

S.A. referente

a trackage

right, conforme

disposto no Instrumento de Compromisso de Adiantamento Parcial e Outras Avenças - 02. Ov) Direito de Preferência:
Fica excluído, nos termos do artigo 172 da Lei n.O6.404/i976, inciso I, e conforme aut~~o
pelo parágrafo terceiro
do ,artigo 6° ~o. Estatuto S~ial da. Co,m~anhia, o direito ~e preferência, ~ndo concedidtt ad$ ~tu~is aooj1is.tas.um
penodo de pnondade de 5 (ClllCO)dIas úteIS, contados a partIr da data da publIcação do segundo anuncIo de ~bulção
pública, inclusive, para que os mesmos possam subscrever das Debêntures, na proporção de sua participação do capital
social da Companhia, tomando-se como base a escrituração do Banco Bradesco S.A. na data da segunda publicação do
anúncio de início de distribuição pública das Debêntures, computadas as negociações efetuadas até aquela data,
inclusive. (v) Ratificação da CaracterL.tkas Remanescentes: As características das debêntures da 48 emissão de
debêntures conversíveis em ações da Companhia aprovadas pela Assembléia Geral dos Acionistas da Companhia
realizada em 8 de fevereiro de 2002 que não foram alteradas pela presente Assembléia Geral Extraordinárias
permanecerão as mesmas e são neste ato expressamente ratificadas pelos acionistas da Companhia. VII.
Encerramento, Aprovação e Assinatura da Ata: O Sr. Presidente determinou a suspensão da reunião pelo tempo
necessário à lavratura da presente ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida aos presentes, que a aprovaram e
assinaram. Assinaturas:

Acionistas:

FERROP ASA

- Ferronortep~c~s

Mesa: Presidente: Sérgio Ricardo Freitas de so~,~retário:An~~Omildo

Certifico que esta6 cópia fiel da Ata lavradano ~vro próprio.
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