CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A.
CNPJ/MF n° 61.022.042/0001-18
NIRE 35.300.067.827
Companhia Aberta

COMUNICADO AO MERCADO
A CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A (“Companhia”) comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral a alteração da data de realização da Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária da Companhia, originalmente prevista para ser realizada dia 29 de abril de 2014, às
10:00 horas, na sede social da Companhia (“Assembleia”), para o dia 30 de abril de 2014, às 10:00
horas, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1.

Em Assembleia Geral Ordinária:

(i)

Apreciar as contas da diretoria e o relatório anual da administração da Companhia, o balanço

patrimonial, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes, referentes ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2013;
(ii)

Deliberar sobre a revisão e aprovação de orçamento de capital;

(iii)

Deliberar sobre a proposta de destinação dos resultados do exercício social findo em 31 de

dezembro de 2013;

(iv)

Deliberar sobre o número de assentos no Conselho de Administração para o próximo mandato

e a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; e
(v)

Deliberar sobre a remuneração dos administradores da Companhia.

2.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

(i)

Deliberar sobre a re-ratificação das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas aos

exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2011 e em 31 de dezembro de 2012, aprovadas na
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Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2012 e na Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária realizada em 17 de abril de 2013, respectivamente. As Demonstrações Financeiras reratificadas aqui referidas foram devidamente reapresentadas à Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”), juntamente com os respectivos pareceres dos auditores independentes, em 28 de março de
2014;

(ii)

Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia, sem a emissão de novas ações,

mediante a capitalização da Reserva de Retenção de Lucros, no valor de R$6.883.643,00 (seis
milhões, oitocentos e oitenta e três mil, seiscentos e quarenta e três reais); e
(iii)

Deliberar sobre a alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia, caso reste

aprovada a proposta de aumento do capital social da Companhia, conforme descrita no item 2.(ii)
acima, com a consequente alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia.

A Companhia informa, ainda, que reapresentou espontaneamente, nesta data, a proposta da
administração para alteração da data de realização da Assembleia, conforme acima informado.
Os editais de convocação para a Assembleia serão publicados dentro dos prazos legais, no jornal
Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal “Diário Comercial”, bem como no endereço
eletrônico da Companhia (http://www.grupoldi.com.br/relacao), no endereço eletrônico da BM&F
Bovespa– Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br) e da CVM
(www.cvm.gov.br).

São Paulo, 14 de abril de 2014.

CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A
ADOLPHO LINDENBERG FILHO
Diretor de Relações com Investidores
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