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Formulário de Referência 
Item 12 (parcial) — Assembléia Geral e Administração 

 
Na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia Mineira de Açúcar e Álcool Participações 
("Companhia"), realizada em 17 de março de 2010, às 11:00 horas, foi aprovada a eleição do Sr. Luiz 
Otávio Bianchini Laydner, em substituição ao Sr. Bruno Medeiros, que renunciou ao cargo. Em 
atendimento ao artigo 24, § 3º, I da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, informamos 
abaixo as alterações nos campos correspondentes:  
 

 

12. Assembleia Geral e Administração 

 
 

12.6. Abaixo, tabela com os dados pessoais do novo administrador eleito: 
 

Nome Idade Profissão CPF 
Cargo Eletivo 

Ocupado 
Luiz Otávio Bianchini 

Laydner 40 Engenheiro 004.481.457-74 Membro do Conselho de 
Administração 

Data de Eleição Data de Posse 
Prazo do 
Mandato 

Outros cargos 
exercidos 

Eleito pelo 
controlador? 

17 de março de 
2010 

17 de março de 
2010 30.4.2010 N/A Sim 

 

 
12.8. Fornecer, em relação ao novo administrador eleito: 
 

a. Currículo, contendo: (i) principais experiências profissionais durante os últimos 5 
anos, indicando (x) nome da empresa, (y) cargo e funções inerentes ao cargo e (z) 
atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram, destacando as 
sociedades ou organizações que integram o grupo econômico da Companhia, ou de 
sócios com participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma 
classe ou espécie de valores mobiliários da Companhia e (ii) indicação de todos os 
cargos de administração que ocupe ou tenha ocupado em companhias abertas 

 
Luiz Otávio Bianchini Laydner: Entre 2005 e 2010, Luiz Otávio trabalhou na UBS Pactual Gestora de 
Investimentos Alternativos Ltda., sociedade empresária responsável pela gestão de fundos de 
investimento do segmento de private equity criados com recursos dos ex-sócios do Banco Pactual. 
Luiz Otávio ocupou o cargo de analista sênior, sendo responsável pela coordenação de outros 
analistas e também pela gestão e acompanhamento de investimentos realizados, tais como PDG 
Realty S.A., Companhia Mineira de Açucar e Alcool, Light S.A., Equatorial Energia S.A e outras. Em 
2010, após a transferência da gestão de tais fundos de investimento da UBS Pactual Gestora de 
Investimentos Alternativos Ltda. para a Vinci Partners, Luiz Otávio foi contratado para trabalhar como 
analista sênior na área de Research da Vinci Partners, sendo responsável pela análise de várias 
empresas listadas. Durante esse tempo, Luiz Otávio foi eleito como membro do Conselho Fiscal da 
CEMAR – Companhia Energética do Maranhão, bem como membro suplente do Conselho Fiscal da 
Equatorial Energia S.A., além de Diretor de Relações com Investidores da CIMS S.A. 

 
 

b. Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 
5 anos: (i) qualquer condenação criminal; (ii) qualquer condenação em processo 
administrativo da CVM e as penas aplicadas; e (iii) qualquer condenação transitada em 
julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado 
para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer 

 
O Sr. Luiz Otávio Bianchini Laydner declarou, para todos os fins de direito, que, nos últimos 5 
(cinco) anos não esteve sujeito aos efeitos de nenhuma condenação criminal, condenação ou 
aplicação de pena em processo administrativo perante a CVM ou condenação transitada em 
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julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito sua suspensão ou inabilitação 
para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial. 

 
12.9. Informar relação conjugal, união estável ou parentesco até o segundo grau entre o novo 
administrador eleito e: 

a. administradores da Companhia 
 
Não aplicável 
 

b. administradores de controladas diretas ou indiretas da Companhia; 
 
Não aplicável 
 

c. controladores diretos ou indiretos da Companhia 
 
O Sr. Luiz Otávio Bianchini Laydner é sócio da Vinci Partners Investimentos ltda, que por sua vez 
controla a Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda., gestora do Fundo de Investimento em 
Participações PDG I, que é o controlador da Companhia, juntamente com Apia SP Participações 
S.A. e ZAM Ventures LP 
 
 

d. administradores das sociedades controladoras diretas e indiretas da Companhia 
 
Não aplicável 
 
12.10. Informar relações de subordinação, prestação de serviços ou controle, mantidas nos 
últimos três exercícios sociais, entre o administrador eleito e  
 

a) sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia; 
 
Não aplicável, 
 

b) controlador direto ou indireto da Companhia; 
 
O Sr. Luiz Otávio Bianchini Laydner é sócio da Vinci Partners Investimentos ltda, que por sua vez 
controla a Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda., gestora do Fundo de Investimento em 
Participações PDG I, que é o controlador da Companhia, juntamente com Apia SP Participações 
S.A. e ZAM Ventures LP  
 
 
 

c) caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua 
controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas pessoas. 
 
Não aplicável. 
 
12.11. Descrever as disposições de quaisquer acordos, inclusive apólices de seguro, que 
prevejam o pagamento ou o reembolso de despesas suportadas pelo administrador eleito, 
decorrentes da reparação de danos causados a terceiros ou à Companhia, de penalidades 
impostas por agentes estatais, ou de acordos com o objetivo de encerrar processos 
administrativos ou judiciais, em virtude do exercício de suas funções. 
 
Há um contrato de seguro para todos os membros do Conselho de Adminsitração da Companhia.  
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O contrato de seguro abrange a responsabilidade civil para Administradores e Diretores, com 
cobertura automática para novas subsidiárias, limitada a cinqüenta por cento do total de ativos. 
 
12.12. Fornecer outras informações relevantes: 
 
Não aplicável. 
 

 
 


