
Mogi Mirim, 26 de abril de 2013. 

 

Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA 

 

ref. BAUMER S/A – resumo das deliberações AGO/ AGE de 26/04/2013. 

 

Prezados Senhores. 

 

Vimos pela presente comunicar as principais deliberações da Assembléia Geral Ordinária e 

Extraordinária da Baumer S/A, realizada na data de hoje, 26/04/2013, às 16h30, como segue: 

 

(1) aprovação, sem restrições, do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, demais 

Demonstrações Financeiras e Parecer da Auditoria, relativos ao exercício encerrado em 

31/12/2012; 

 

(2) aprovação da proposta dos órgãos da Administração para que o lucro liquido do exercício de 

R$ 9.149.168,19(nove milhões, cento e quarenta e nove reais, cento e sessenta e oito mil e 

dezenove centavos), sejam destinados : 

 

(a) – R$ 457.458,41 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e 

quarenta e um centavos), para reserva legal: 

 

(b) – R$ 7.368.709,78 (sete milhões, trezentos e sessenta e oito mil, setecentos e nove reais e 

setenta e oito centavos) para a reserva de lucros; 

 

(c) – R$ 1.323.000,00 (hum milhão e trezentos e vinte três mil reais) para a distribuição de 

dividendos, sendo R$ 1,35 (um real e trinta e cinco centavos) por ação ordinária e R$ 1,35 (um 

real e trinta e cinco centavos) por ação preferencial. O pagamento dos dividendos será efetuado 

em 04 (quatro) parcelas, iguais e sucessivas, sem juros nem correção monetária, a primeira em 

31/07/2013,  a segunda em 30/08/2013, a terceira em 30/09/2013 e a quarta em 31/10/2013, com 

base na posição acionária de 26/04/2013, não havendo incidência de imposto de renda na fonte, 

na forma da legislação vigente; 

 

(3) aprovação da verba de até 3% (três por cento) do faturamento líquido do exercício para os 

honorários anuais dos órgãos da administração; 

 

(4) aprovada a não instalação de Conselho Fiscal;  

 

(5) aprovação da proposta dos órgãos da Administração para constituição pela de duas 

sociedades empresária limitada; 

 

 

Sendo o que havia para o momento e permanecendo ao dispor para quaisquer informações 

adicionais, firmamo-nos. 

 

Atenciosamente,  

 

Baumer S/A 

Mônica Salvari Baumer 

Diretora de Relações com o Mercado 


