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A TA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 03 DE JUNHO DE 2002

I - Data, Hora e Local: Aos três dias do mês dejunho de 2002, às 11:00 horas,na Cidade
de Cuiabá,Estadodo Mato Grosso,na Avenida HistoriadorRubensde Mendonça,n.o2.000,
sala308. 11- Convocação:Edital de Convocaçãopublicadono Jornal"A Gazeta",nos dias
"18, 19 e 20 de maio de 2002 e no "Diário Oficial do Estadodo Mato Grosso",nos dias 20,
21 e 22 de maio de 2002. m - Quorum de Instalação: Acionistasrepresentando99010
do
capital socialvotante.IV - Composiçãoda Mesa: Presidente:Sr. SérgioRicardoFreitasde
Souza;Secretário:Sr. Helcio CamposBotelho. V - Ordem do Dia: (1.) Deliberaçãosobre
alteraçõesnas característicasdas debênturesda 43 emissãode debênturesconversíveisem
açõesordináriasda Companhiae permutáveispor açõesordináriasde emissãoda Brasil
FerroviasS.A. ("Brasil Ferrovias"),que foi autorizadapela AssembléiaGeral Extraordinária
de 8 de fevereiro de 2002 e teve parte de suascondiçõese característicasmodificadaspela
AssembléiaGeral Extraordináriade 1 de abril de 2002. VI - DefiberaçõesTomadas por
Unanimidade dos presentes: Os acionistas presentesdeliberaram, por unanimidade,
aprovaras seguintesalteraçõesnas característicase condiçõesdasdebênturesda 43emissão
de debênturesconversíveisem açõesordinárias da Companhia(as "Debêntures"e a "43
Emissão"): (i) Data de Emissão: para todos os efeitos legais, a data de emissãodas
Debênturesserá20 de abril de 2002 (a "Data de Emissão");(ü) Prazo e Vencimento: as
Debênturesterão prazo de 2 anos e 9 meses,a contar da Data de Emissão,vencendo-se,
portanto,em 20 de janeiro de 2005 (a "Data de Vencimento");(ili) Conversibilidade das
Debêntures: as Debênturespoderão ser convertidasem açõesordinárias de emissãoda
Ferronortea critério dos titulares das Debêntures,individualmente,a qualquermomento
desdea data de subscriçãoaté a Data de Vencimento,exceto nos dias de realizaçãode
AssembléiaGeral dos Acionistasda Ferronortee nas datasde pagamentodasamortizações
e dos juros remuneratórios.A quantidadede açõesordináriasnominativasde emissãoda
Ferronorteem que poderãoser convertidascada Debêntureserá detenninadada seguinte
forma:
Período de Conversão

Quantidade de ações
ordinárias por Debênture
Até 20.06.2002
3.389
De 21.06.2002a 20.07.2002
3.248
De 21.07.2002a 20.08.2002
3.107

De 21.08.2002a 20.09.2002
De 21.09.2002a 20.10.2002
De 21.10.2002a 20.11.2002
De 21.11.2002a 20.12.2002
De 21.12.2002a 20.05.2003
De 21.05.2003a 20.06.2003
De 21.06.2003a 20.07.2003
De 21.07.2003a 20.08.2003
De 21.08.2003a 20.09.2003
De 21.09.2003a 20.10.2003
De 21.10.2003a 20.11.2003
De 21.11.2003a 20.12.2003
De 21.12.2003a 20.05.2004
De 21.05.2004a 20.06.2004
De 21.06.2004a 20.07.2004
De 21.07.2004a 20.08.2004
De 21.08.2004a 20.09.2004
De 21.09.2004a 20.10.2004
De 21.10.2004a 20.11.2004
De 21.11.2004a 20.12.2004
De 21.12.2004a 20.01.2005

2 .fJ66
2.824

.

2.683:

2.54Z
~.
2.401
2.259
2.118
1.977
1.836
1.694
1.553
1.412
1.271
1.129
988
847
706
564
423
282
141

o preço de conversãodas Debêntures,foi fixado de acordocom o dispostono artigo 170,
parágrafo10da Lei n.o6.404/76,inciso I, tendo-sebaseadona perspectivade rentabilidade
da Companhia,atingindo o valor de R$ 2,95 (dois reais e noventa e cinco centavos)por
açãoordinária de emissãoda Ferronorte.A quantidadede açõesordináriasde emissãoda
Companhiaestipuladaacima será simultâneae proporcionalmenteajustadasempre que
houver aumento de capital por bonificação, desdobramentoou grupamentode ações,a
qualquertítulo, que vierema ocorrera partir da Datade Emissão,semqualquerônusparaos
debenturistase na mesmaproporçãoestabelecidapara tais eventos.As açõesordináriasde
emissãoda Companhia,resultantesda conversãodas Debêntures:a) terão as mesmas
característicase condiçõese gozarão dos mesmosdireitos e vantagensestatutariamente
atribuídosatualmentee no futuro à espécie,quais sejam,a cadaaçãoordináriacorresponde
um voto nas assembléiasgerais; e b) farão jus às bonificaçõesdistribuídas,bem como a
quaisquer direitos deliberadosem atos societários da Companhia a partir da data da
solicitaçãoda conversão,inclusive. As açõesordináriasde emissãoda Companhiaproduto
da conversãodas Debênturesterão direito aos dividendos integrais correspondentesao
exercício social em que ocorrer a conversão.Os debenturistasdeverão manifestar sua
intençãode converter as Debênturesem açõesordinárias de emissãoda Companhiapor
meio de solicitaçãode conversãoa ser encaminhadadiretamenteà Companhia,que deverá
conter o nome do titular de Debênturese a quantidadede Debênturesque pretende
converter. Para todos os efeitos legais, a data da conversãoserá a data da entregada
solicitaçãoencaminhadaà Companhia,sendoque esta se obriga a disponibilizar as ações
oriundasda conversãono prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data da solicitaçãode
conversão.Os aumentosde capital decorrentesda conversãodas Debênturesem ações
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ordinárias de emissão da Companhia, observada a forma es1~ôel~cid!t°nê-m~iso
1I~ 00 N1igo
] 66 da Lei n.o 6.404/76 e em seu Estatuto Social, serão homologados bimestralmente, e
arquivados na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso-~ ~~EMAT~~ílO prazo ~e 30
(trinta dias) após a sua efetivação; Sempre que a Comp~~
~~enm ~~â1c~i1:al ~social
com emissão de novas ações, para subscrição pública ou privada, os Debenturistas terão, a
seu exclusivo critério, pelo prazo de 20 (vinte) dias a contar da publicação do 1° anúncio de
início da distribuição pública de ações e/ou da data da realização da assembléia geral ou
reunião do Conselho de Administração que deliberar sobre a emissão de ações para
subscrição privada, o direito de converter suas Debêntures pelo mesmo preço fixado para
subscrição das novas ações. Até o vencimento final da 43Emissão, caso a Assembléia Geral
dos Acionistas da Ferronorte delibere emitir outras debêntures conversíveis em ações, para
subscrição pública ou privada, os titulares das Debêntures terão, a seu critério, o direito de
converter as suas Debêntures pelo mesmo preço, igual espécie e classe de ações estipuladas
para as conversões das novas emissões.Na hipótese de a Assembléia Geral dos Acionistas
da Ferronorte deliberar emitir bônus de subscrição, durante o prazo do exercício do direito
de subscrição de ações, os titulares das Debêntures desta emissão terão, a seu critério, o
direito de converter as suas Debêntures em ações, pejo mesmo preço de exercício do bônus
de subscrição. As frações de ações decorrentes da conversão efetuada com base nos itens
acima serão devidas em espécie, na data da solicitação da conversão, devendo seu efetivo
pagamento ser reaJizado até o 6° (sexto) dia útiJ subseqüente à data de solicitação da
conversão, com base no valor nominal não amortizado acrescido da remuneração, apurados
na data de solicitação de conversão. A solicitação de conversão implica o não recebimento
pelo Debenturista de quaisquer valores referentes à amortização e/ou aos juros
remuneratórios relativos às Debêntures convertidas, incorridos desde a última data de
pagamento dos juros remuneratórios até a data de solicitação da conversão, sendo que
eventuais valores referentes à amortização e pagamentosde juros vencidos e não pagos até
então permanecerãoem aberto, devendo ser liquidados pela Companhia. A partir da data da
transferência da titularidade das ações ordinárias de emissão da Companhia para os
Debenturistas, todas e quaisquer despesasdecorrentesda negociação com essasações serão
integralmente de responsabilidade dos Debenturistas. A opção do Debenturista pela
conversão de parte das Debêntures de sua propriedade por ações ordinárias de emissão da
Companhia não exclui o direito do Debenturista de permutar as Debêntures remanescentes
por ações ordinárias de emissão da Brasil Ferrovias S.A., observadas, nesse caso, as
disposições sobre a permutabilidade das Debêntures a constar na escritura desta emissão.
As Debêntures que forem convertidas em ações ordinárias de emissão da Companhia serão
canceladas pela Companhia; (iv) Amortização Programada: as Debêntures terão o seu
valor nominal unitário amortizado em parcelas equivalentes, cada uma, a 4,1667% do valor
nominal unitário de cada Debênture, devidas no dia 20 dos meses de junho, juJho, agosto,
setembro, outubro, novembro e dezembro dos anos de 2002, 2003 e 2004 e no dia 20 dos
meses de maio dos anos de 2003 e 2004. A parcela devida na Data de Vencimento,
corresponderáa 4,16596/0do valor nominal unitário de cada Debênture; (v) Destinação dos
Recursos: Os recursos obtidos com a emissão das Debêntures serão utilizados
prioritariamente para aquisição de Bônus de Subscrição a serem emitidos pela Brasil
Ferrovias (os "Bônus de Subscrição"), em número suficiente para assegurar o número de
ações ordinárias de emissão da Brasil Ferrovias a serem entregues aos titulares das
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Debêntures,caso todos essesexerçamo seu direito à peni1b1a'
~s Debênturespor ações
ordináriasde emissãoda Brasil Ferrovias.Os recursosremanescentes
serãoutilizados no
pagamentode dívidasde responsabilidade
da Companhiaco~ v~mento d-.n-ant~o
@:ft9
de
2002;(vi) Garantia Adicional: Comogarantiaadicionalao cúmprúnerrt~dà~ob~g;.çges
de
pagamento relacionadas às Debêntures, bem como daS obrigações àssumídaSpela
Companhiarelacionadasà pennuta das Debênturespor ações ordinárias de emissãoda
Brasil Ferrovias (as "Ações Brasil Ferrovias"), a Companhiaconstituirá em favor dos
debenturistas,penhorsobrea totalidadedos Bônus de Subscrição(a "GarantiaAdicional").
Caso a Companhiadeixe de efetuar qualquer pagamentodevido aos Debenturistasnos
termosdasDebêntures,
o agentefiduciário da 48 Emissãopoderá, após a declaraçãodo
vencimento antecipadode todas as obrigaçõesdecorrentesdas Debêntures,executar a
GarantiaAdicional para pagamentodo saldodo valor nominal unitário das Debênturesem
circulação, acrescidodos juros remuneratóriose, quandofor o caso, de multa e demais
encargosmoratórios devidos. A Companhianão estaráobrigada a realizar o reforço da
GarantiaAdicional ora estabelecida,excetoem virtude de alienaçãoou oneraçãodos Bônus
de Subscrição,ou pelo exercíciodos mesmosparafmalidadediversadaquelaexpressamente
previstana escriturada48Emissão.(vii) Ratificação das Características Remanescentes:
As característicasdas debênturesda 48 emissãode debênturesconversíveisem açõesda
Companhiaaprovadaspelas AssembléiasGerais dos Acionistas da Companhiarealizadas
em 8 de fevereiro de 2002 e em O1 de abril de 2002 que não foram alteradaspela presente
AssembléiaGeral Extraordináriaspennanecerãoas mesmase são nesteato expressamente
ratificadaspelos acionistasda Companhia.VII. Encerramento, Aprovação e Assinatura
da Ata: O Sr. Presidentedeterminou a suspensãoda reunião pelo tempo necessárioà
lavraturada presenteata. Reabertosos trabalhos,foi a presenteata lida aospresentes,que a
aprovaram e assinaram.VIII. Assinaturas: Acionistas: Brasil Ferrovias S.A.. Mesa:
Presidente:SérgioRicardoFreitasde Souza,Secretário:Helcio CamposBotelho.
Certifico que estaé cópiafiel da Ata lavradano livro próprio.
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