Resumo das Deliberações da AGO(Portuguese only)
Caxias do Sul, RS, 30 de março de 2010.
À
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM
Rio de Janeiro – RJ; e
BM&FBOVESPA
São Paulo – SP

Ref. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA MARCOPOLO S.A., REALIZADA EM 30.03.2010.
Abaixo, resumo das deliberações aprovadas pelos acionistas presentes:
a) Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2009;
b) Destinação do lucro líquido do exercício, bem como a ratificação das deliberações tomadas pelo Conselho de Administração nas reuniões realizadas nos dias 1º.09.2009 e 11.12.2009, e que
autorizou o pagamento de juros a título de remuneração do capital próprio e de dividendos, no valor total de R$71.798.133,24, sendo que, do referido valor, (i) R$42.049.997,04 referem-se a juros
sobre o capital próprio, a serem imputados aos dividendos por conta do exercício de 2009, e dos quais R$13.420.211,82 já foram pagos em 30/09/2009, a razão de R$0,06 por ação,
R$13.420.211,82 foram pagos em 30.12.2009, também a razão de R$0,06 por ação, e R$15.209.573,40 foram creditados no dia 14.12.2009, data em que as ações passaram a ser negociadas ex
juros, e serão pagos aos acionistas a partir de 31 de março de 2010, a razão de R$0,068 por ação; e (ii) R$29.748.136,20 referem-se a dividendos antecipados, também por conta do exercício 2009,
já creditados no dia 14.12.2009, data em que as ações passaram a ser negociadas ex dividendos, e serão pagos a partir do dia 31 de março de 2010, a razão de R$0,133 por ação.
c) Eleição, para um mandato de dois anos, como membros do Conselho de Administração da sociedade, dos Srs. Paulo Pedro Bellini, Mauro Gilberto Bellini, Valter Antonio Gomes Pinto, José
Antonio Fernandes Martins e Ivoncy Brochmann Ioschpe, indicados pelos controladores, como representante dos controladores, do Sr. Fuad Jorge Noman Filho, indicado pelos acionistas
minoritários, como representante dos minoritários, e do Sr. Rogério Ziviani, indicado pelos acionistas detentores de ações preferenciais, como representante dos preferencialistas;
d) Eleição dos membros efetivos do Conselho Fiscal, Sr. João Antonio Fleury Teixeira, indicado pelos acionistas minoritários, Sr. Egon Handel, indicado pelos acionistas detentores de ações
preferenciais, e Sr. Francisco Sergio Quintana da Rosa, indicado pelos acionistas controladores, e como respectivos membros suplentes, os Srs. Orlindo Balbino Araujo, Eduardo Grande
Bittencourt e Sérvulo Luiz Zardin;
e) Remuneração global mensal dos administradores, fixada em até R$571.000,00;
f) Remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal em exercício, fixada em R$390.000,00.
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