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FATO RELEVANTE 

 
Belo Horizonte, 24 de abril de 2020 – A Direcional Engenharia S/A (“Companhia”) (B3: DIRR3) em 

cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 

conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), na regulamentação da Comissão de Valores 

Mobiliários (“CVM”), em especial na Instrução da CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme 

alterada, vem a público, aos seus acionistas e ao mercado em geral informar que, nesta data, o 

Conselho de Administração decidiu submeter à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 

acionistas da Companhia proposta de administração com diversas matérias, dentre as quais se 

encontra a alteração do objeto social da Companhia. 

 

Conforme Proposta da Administração divulgada na presente data, trata-se de alteração com a 

finalidade de adequar o objeto social a uma das atividades atualmente praticadas pela Companhia, 

qual seja, a atividade de compra e venda de insumos e materiais importados, para a construção civil. 

A compra e venda de produtos importados ora indicada é atividade corriqueira da Companhia, 

realizada atualmente mediante intermediação de terceiros e, com a internalização pretendida, gerará 

maior eficiência financeira à Companhia. Nos termos da Instrução da CVM 481/2009, conforme 

alterada, consta do Anexo VII(C) da Proposta da Administração as informações indicadas no Anexo 20 

da referida Instrução, referentes ao direito de recesso de acionistas, conforme artigo 137, da Lei das 

Sociedades por Ações. 

 

A Proposta da Administração, disponibilizada nesta data nos sites da B3 (www.b3.com.br), da CVM 

(www.cvm.gov.br) e de Relação com Investidores da Companhia (www.direcional.com.br/ri), contém 

informações detalhadas sobre a proposta de alteração do objeto social da Companhia, incluindo 

informações sobre o direito de recesso. 

 

 
Belo Horizonte, 24 de abril de 2020. 

 

 

Henrique Assunção Paim 

Diretor de Relações com Investidores 

http://www.b3.com.br/
http://www.cvm.gov.br/
http://www.direcional.com.br/ri
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MATERIAL FACT 

 
Belo Horizonte, April 24, 2020 – Direcional Engenharia S/A (“Company”) (B3: DIRR3), in 

compliance with Paragraph 4 of Section 157 of Law 6404, dated December 15, 1976, as amended 

(“Brazilian Corporations Law”), and the rules and regulations issued by the Brazilian Securities and 

Exchance Comission (Comissão de Valores Mobiliários) (“CVM”), specially the CVM Instruction 358, 

dated January 3, 2002, as amended (“ICVM 358/2002”), hereby announces to its shareholders and the 

market that on this date the Board of Directors decided to submit to the Annual Ordinary and 

Extraordinary Shareholders' Meeting of the Company the Management Proposal with several matters, 

including a change on the Company's corporate object. 

 

According to the Management Proposal published on the present date, this is a change with the 

purpose of adapting the corporate object to one of the activities currently performed by the 

Company, namely, the activity of buying and selling inputs and materials, national and imported, for 

civil construction. The aforementioned purchase and sale of imported products is a common activity 

of the Company, currently carried out through the intermediation of third parties, which with the 

intended internalization will generate greater financial efficiency for the Company. Pursuant to CVM 

Instruction 481/2009, as subsequently modified, Attachment VI (C) of the Management Proposal 

contains the information indicated in Attachment 20 to said Instruction, referring to the right of 

shareholders to withdraw, pursuant to Article 137 of the Brazilian Corporations Law. 

 

The Management Proposal, made available on this date on the following websites: B3 

(www.b3.com.br), CVM (www.cvm.gov.br) and the Company's Investor Relations 

(www.direcional.com.br/ri), contains detailed information on the proposed amendment to the 

Company's corporate object, including information on the right to withdraw. 

 

 

Belo Horizonte, April 24, 2020. 

 
Henrique Assunção Paim 

Investor Relations Officer 

http://www.b3.com.br/
http://www.cvm.gov.br/
http://www.direcional.com.br/ri

