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GEOKINETICS GEOPHYSICAL DO BRASIL LTDA
AVISO DE LICENÇA
A empresa GEOKINETICS GEOPHYSICAL torna público
que requereu ao IBAMA a Licença de Operação (LO), para atividade
de AQUISIÇÃO SÍSMICA 2D NA BACIA DO PARNAÍBA, nos
estados do Piauí e Maranhão. Foi determinado estudo de impacto
ambiental - RCA/PCA.
EM 21 DE MAIO DE 2012.
Paulo Silva Prates
Gerente-Geral

HDI SEGUROS S/A
CNPJ/MF nº 29.980.158/0001-57
NIRE n° 35.300.026.446
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE JANEIRO DE 2012
1. Data, Hora e Local: Dia 13 (treze) de janeiro de 2012, às
11:00 (onze) horas, na sede social da HDI SEGUROS S.A. (doravante
denominada Companhia), inscrita no CNPJ/MF sob o nº

29.980.158/0001-57 e registrada na Junta Comercial do Estado de São
Paulo, NIRE nº 35.300.026.446, com endereço na Av. Engenheiro
Luís Carlos Berrini, 901, 3º, 4º, 5°, 6º, 7º e 8º andares, na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04571-010. 2. Quórum: Presença dos acionistas da Companhia representando a totalidade do
capital social, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença
de Acionistas. 3. Convocação: Dispensadas as convocações da presente Assembléia Geral Ordinária, conforme autorizado pelo parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. 4. Mesa: Presidida pelo Sr.
Klaus Friedrich Adolf Windmueller e secretariada pelo Sr. Roberto B.
Pereira de Almeida Filho. 5. Ordem do Dia: As matérias que compõem a ordem do dia são as seguintes: 5.1 Discutir e aprovar o
aumento de capital da Companhia de R$ 493.922.241,80 (quatrocentos e noventa e três milhões, novecentos e vinte e dois mil,
duzentos e quarenta e um reais e oitenta centavos), dividido em
473.111 (quatrocentos e setenta e três mil, cento e onze) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal para R$ 526.922.241,80
(quinhentos e vinte e seis milhões, novecentos e vinte e dois mil,
duzentos e quarenta e um reais e oitenta centavos) mediante a emissão de 24.406 (vinte e quatro mil, quatrocentos e seis) novas ações
ordinárias nominativas, sem valor nominal, com preço de emissão de
R$ 1.352,12652626403 cada uma, as quais foram oferecidas à subscrição particular aos Acionistas presentes. 5.2 Caso seja aprovado o
disposto no item 5.1 acima, discutir e aprovar a alteração do artigo 5º
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do Estatuto Social com vistas a refletir o aumento do capital social da
Companhia. 5.3 Discutir e aprovar a consolidação do Estatuto Social
da Companhia de forma a refletir as deliberações que venham a ser
aprovadas. 6. Deliberações: Os acionistas, por unanimidade de votos
e sem qualquer ressalva, tomaram as seguintes deliberações: 6.1
Aprovaram o aumento do capital social da Companhia, no valor de
R$ 33.000.000,00 (trinta e três milhões de reais) através da emissão
de 24.406 (vinte e quatro mil, quatrocentos e seis) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de R$
1.352,12652626403 cada uma, subscritas, neste ato, pela Acionista
Talanx International A.G. integralizadas em moeda corrente nacional,
mediante remessa de moeda estrangeira, convertida em moeda corrente nacional, efetuada à sociedade, nos termos do contrato de câmbio n° 102242824 em 12/01/2012 do Banco Barclays S.A. Desta
forma, o capital social da Companhia que era de R$ 493.922.241,80
(quatrocentos e noventa e três milhões, novecentos e vinte e dois mil,
duzentos e quarenta e um reais e oitenta centavos), dividido em
473.111 (quatrocentos e setenta e três mil, cento e onze) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, passou a ser de R$
526.922.241,80 (quinhentos e vinte e seis milhões, novecentos e vinte
e dois mil, duzentos e quarenta e um reais e oitenta centavos), dividido em 497.517 (quatrocentos e noventa e sete mil, quinhentos e
dezessete) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. 6.2 Renunciaram expressamente ao exercício do direito de preferência na
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