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36" ALTERA9AO DO CONTRATO SOCIAL

OE

CARL ZEISS DO BRASIL LTDA.

NIRE:35.201.857.072

CNPJ: 33.131.079/000149

CARL ZEISS AG. sociedade existente e organizada de acordo com as leis da Republica

Federal da Alemanha, atual denominagao ds Cad Zeiss Oberkochen' fazendo parte da

Carl Zeiss Stinung com sede na Cidade de Oberkochen' Alemanha, na Carl Zeiss Strasse

22. inscrita no CNPJ/MF sob n" 05.720.619/0001-94, neste alo representada por seu

procurador, Gustavo Stiissi Neves, brasileiro, advogado' divorciado, inscrito na OAB

sob os nos 39.353 (RJ) I 124.855-A (SP), e no CPF/MF sob no 406.092.277-34' com

escritorio na Rua Henrique Monteiro no 90, 10o andar, na cidade e estado de Sao Paulo;

CARL ZEISS BETEILIGUNGS€MBH, sociedade existente e organizada de acordo com

as leis da Republica Federal da Alemanha, com sede na Cidade de oberkochen'

Alemanha. na Carl Zeiss Strasse 22, insctita no CNPJ/Ii]F sob no 12 937 941/0001-35,

neste ato representada por seu procurador, Gustavo St0ssl Neves, acima qualificado;

Unicos s6cios da CARL ZEISS DO BRASIL LTDA., sociedade empresaria limitada. com

s€de na Cidade de S5o Paulo, Estado de Seo Paulo, na Avenida das Na96es Unidas,

21.711. Baino Vib Almeida. CEP 04795-100, insqita no CNPJ/MF sob no 33.131.079/0001-

49, com contrato social e iltima afterageo do contrato social registrados na Junta Comercial

do Estado de Sao Paulo, respeclivamenle, sob o NIRE n" 35.201.857.072, em sesseo de

07.06.1982, e sob no 394.22211G7, em sessgo de 16/0920'16, resolvem alterar o contrato

goqal da sociedade de acordo com os seguintes termos e condiQoes: /
/L
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Resolvem as S6cias encerrar a tilial da Sociedade localizada na cidade do Rio de

Janeiro. Estado do Rio de Janeiro. na Avenida das Americas, 1.155, sala 1.808,

1.809 e 1.810, Barra da Tijuca, CEP 22640-100, inscrita no CNPJ/MF sob n"

33.131 .079/0003-00, e NIRE JUCERJA n" 33901197243, passando a Cleusula

Primeira a vigorar com a seguinte reda9ao:

"Cliusula Primoira:

A CARL ZEISS DO BRASIL LTDA. 6 uma sociedade limitada, com foro e sede na

Cidade de Sao Paulo, na Avenida das Na96es Unidas, 21 711, Bairro Vila

Almeida, CEP 04795-100. A administrageo, com aprova9eo do Conselho

Consultivo ou, ainda com a concordancia das sdcias represenlando tres quartos

do capital social, poderd abrir ou fechar filiais, escrit6rios, dep6sitos ou outras

inslala@es no pals ou no exterior.'

Resolvem as s6cias adaptar o objeto social da Sociedade, para incluir a atividade

de treinamento, passando a Clausula Segunda a vigorar com a seguinte reda9eo:

"Clausula Sequnda

A Sociedade lem por obietivo a presta9ao de s€rvigos de assistencia tecnica,

manutengao e revisao de equipamentos e instrumentos mddico-cirUrg'co-

hospitalares, aparelhos de precisao e maquinas correlatas, incluindo a instabqao,

montagem, lreinamento, agregamento e d€sagregamento de partes e peqas dos

equipamentos e instrumenlos em questeo, bem como o licenciamento de

softwares e resDectivo suporte t6cnico Al6m dos objetivos acima mencionados' a

sociedade podera comercializar, importar, e exporlar instrumentos medico-

cirUrgjco-hospitalares, produtos para sa0de (lentes intraocularss, viscoeldstico e

Drodutos auxiliares, incluindo produtos farmacCuticos), aparelhos de precisao e

suas partes, materiais e produtos, maquinas, por conta pr6pria ou de terceiros,

bem como a representagSo comercial de tais itens' podendo participar de outras

emDresas.

Parigrafo Unico - A sociedade manterd um

habilitado e registrado em seu 6rgao de classe."

r€spons6vel t6cnico devidamente

I.
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Por fim, resolvem as S6cias reestruturar a forma de representaqeo da Sociedade,

passando a Clausula Sdtima a vigorar com a seguinte reda€o:

"C16usula S6tima

A representagao da sociedade sere feita sempre por duas assinaturas' podendo

ser a de dois Diretores, a de um administrador em conjunto com um procurador,

ou a de dois procuradores em conjunto, sendo taE procuradores nomeados

conforme o Par6grafo Primeiro abaixo.

Parigrafo Primeiro: Os procuradores com poderes de administra9ao serao

nomeados pela sociedade atraves de um Diretor, individualmente' ap6s o

consentimento previo e por escrilo da s6cia representando a maioria do capital

social. Para a nomea€o de procuradores para fins judiciais e administrativos,

assim como para a pretica de atos limitados e especlficos' a sociedade sera

representada pelos Diretores ou por procuradores jd nomeados pela Sociedade'

nos termos do "capuf' da CHusula S6tima.

Paregrafo Segundo: As procurag6es outorgadas pela sociedade' salvo as para

flns de processos adminislrativos ou judiciais, devergo ter um prazo de validade

nao superior a 24 (vinte e quatro) me8es.

Paragrafo Tercelro: Nos contratos com os membros da Administracgo ou em que

estes possam vir a ser parte interessada, ou benellciados direta ou indiretiamente, a

Sociedade sEra necessariamente representada pelas S6cias represerltando a maioria

do capitalsocaal.

t.

Parigrato Quarto: A socigdade podera se fazer representar por somente uma

assinatura, seja ela de um Diretor, ou de procuradores, para atos que nao

representem a assuneao de obrigag6es pela sociedade' mas simples

atendimentos de preceitos legais, tais como:
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requerimentos em 6rgeos poblicos ou particulares relativos a declaragoes

sobre a sociedade;

inscri96es e prestagoes de informae6€s para 6rg5os publicos ou

particulares;

nomeageo de preposlos para a Justiga do Trabalho e tambem perante a

Justiga Comum;

endosso de titulos para dep6sito em conta da sociedade ou para cobranQa

banc6ria;

declara96es para importagao e exportagao;

emissao de guias para recolhimento de ampostos;

recibos e quitagoes;

Assinatura de conespondgrcia em geral;

Represedaqao da sociedade perante o Banco Central do Brasil, Coneio'

Afandega e outras repartides, assinatura de contratos de cembio e outros

documentos relacionados a est€s neg6clo6.

q)

o)

c)

D

s)

h)

r)

al

Par6grato Ouintg: Os Diretores e os procuradores nomeados nos termos do

Paragrafo Primeiro supra poderao praticar, observados os limites deste contrato,

todos os atos necess6rios a administragSo da Sociedade' objetivando o cumprimento

de seus objewos sociais, tais como:

RepresentaqEo da Sociedade em Juizo e fora dele, ativa e passivamente'

perante ierceiros, quaisquer repartiFes publicas, autoridades federais,

estaduais e municipais, bem como autarquhs, sociedades de economia mista

e eniidadF paraEtatat , 
/
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b)

c)
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A administra9ao dos neg6cios sociais, inclusive compra, venda' troca ou a

alienaQgo por qualquer outra forma, de bens moveis da Sociedade'

determinando os respectivos termos, pregos e condig6es;

A assinatura de quaisquel documentos, mesmo que lmponem em

responsabilidade ou obrigagao da sociedade, inclusive escrituras, tltulos de

divida, cambiais, ordens de pagamenlo e outros.

Par6grafo Sexto: As decisoes abaixo elencadas somente podereo ser tomadas

pelas S6cjas repr€€entando tres quartos do capital social:

operagoes de fus6o ou incorporaqeo a outra sociedade;

a liquidagSo ou dissolu€o da Sociedade:

qualquer ato que implique na necessidade de modificacSo deste Contrato

Social.

ParAgrafo S6tlmo: A Diretoria observare os regulamentos intemos determinados

pelas s6cias ou pelo Conselho Consultivo.

Paregrafo Oltavo: O(s) Direto(€s) ou qualquer procu.ador somente poderao usar a

assinatura no exclusivo interesse da sociedade, sendo vedado e nulo qualquer uso

para neg6cios estranhos e sociedade, nao podendo, tambem, conceder garantias,

fian9as ou endossos sem o pr6vio consentimento do Conselho Consultivo ou dos

ouotislas."

Em razao da modmcagao supra, resolvem as socias consolidar o texto de seu

contrato social, que passara a vigorar com a seguinte redaQio:

a)

o)

c)

tv.
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CO TRATO SOCIAL DE

CARL ZEISS DO BMSIL LTDA.

9t!cs!e.E!!!9!1

A CARL zElss DO BRASIL LTDA. 6 uma sociedade limitada, com foro e sede na

cidade de Sao Paulo, na Avenida das Na96es Unidas, 21 711' Baino Vila Alm€ida, cEP

04799100. A administtagSo, com aprovaqgo do Conselho Consultivo ou' ainda com a

concordancia das s6cias representando tes quarlos do capital social, Podere abrir ou

fedrar filiais, escrit6rios, depositos ou outras instala@s no pals ou no exterior'

elicrclcsgs@

A Sociedade tem por obietivo a prestacSo de seNigos de assist6ncia tecnaca'

manuten9ao e revisao de equipamentos e instrumentos medico-cit0rgicohospitalares'

aparelhos de pr€cisao e maquinas conelataa, incluiMo a instala9eo' montagem'

treinamento. agregamento I d6agregamento de paates e pegas dos equipamentos e

inskumentos em questao. bem como o licenciamento de sofrwares e resp€cliw suporte

tecJlico. Al6m dos objeiivos acima mencionados, a sociedade poderd comercializar,

importar, e exportar instrumentos m6dico-cinirgico-hospitalares, produtos para salde

(lentes intraoculares, viscoel6stico e produtos auxiliares, incluindo produtos

tarmacauticos), aparelhos do precisao e suas pades, materiais e produtos, maquinas, por

conta propria ou de tetceiros, bem como a represenbgao comercial de tais itens'

podendo participar de oulras €mpl€sas.

Paragrafo 0nbo - A sociedade mantera um responsevel t€cnico devilamente hatilitado e

regisirado em seu 6rgao de dasse.

clSusula Terceira

O prazo de dura€o da sociedadE 6 irdeterminado.
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O Capital Social da Sociedade, totalmente subscrito e int€ralizado em moeda conente e de

R$ 77.448.205,00 (setenta e sete milh6es, quatrocentos e quarenla s oito mil, duzentos e

cinco Reais), dividido em 77.,148.205 (setenta e sete milh6es, quatrocentas e quarenta e

oito mil, duzentas e cinco) quot8s, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, assim

distribuidas entre os s6cios:

S6cias/Partners
Carl Zelss AG

Ca Zeiss Betelllgungs GmbH

Total

R$

77.448.204,00 99,9%

1,00 0,10h

77.448.205,00 100%

Quotas
77.448.204

1

77.448.205

Partgrato Unico: A responsabilidade de cada s6cio 6 restrita ao valor de suas quotas,

mas todas respondem solidariamente pela integralizageo do capital social.

Cliusula Quinta

Para a cessao e tansferencia das quotas a terceiros e necesserio o expresso
consentimento das s6cias detentoras da totalidade do capital social. Neste caso, as
quotastas remanescentes terao o direito de prgferencia na propor€o das quotas
possuldas pelo seu valor contabil, conforme o 0ltimo balango patrimonial da Sociedade.

Cl6usula Sexta

A administrageo da sociedade ser6 exercida por um ou mais administradores, residentes
e domiciliados no pais, nomeados e destituidos por sOcias que representem a totalidade
do capital social, caso a nomeagao implique alteragao do corlrato social.

A nomeageo do administrador por resolugeo das quotislas ser6 feita por s6cias que
representem, no minimo, 75% do capital social, se estiver totalmente integratizado.



Os administradores tereo o titulo de Diretor'

As s6cias DoderAo nomear administradores nao-s6cios, inclusive mediante instrumento

pr6prio, sem necessidade de alterageo do contrato social.

chusula SAima

A representagao da sociedade sere feita sempre por duas assinaturas, podendo ser a de

dois Direlores, a de um administrador em conjunto com um procurador, ou a de dois

procuradores em conjunto, sendo tais procuradores nomeados conforme o Paregrafo

Primeiro abaixo.

Paragrafo Prlmelro: Os procuradores com poderes de administraeao serao nomeados

Dela sociedade atrav6s de um Diretor, individualmente, ap6s o consentimento prevlo e

por escrito da s6cia represeniando a maioria do capital social. Para a nomeagao de

procuradores para fins judiciais e administfativos, assim como para a prdtica de atos

limitados e especificos, a sociedade sera representada pelos Diretores ou por

procuradores ja nomeados pela Sociedade, nos termos do "capuf' da Clausula Setima.

Paragrafo Segundo: As procuraFes outorgadas pela sociedade, salvo as para fins de

processos administrativos ou judaciais, deverao ter um prazo de validade nao superior a

24 (vinte e quatro) meses.

Paragrafo Tercsiro: Nos contratos com os membros da Administa9go ou em que esles

possam vir a s€r parte interessada, ou beneficiados direb ou indiretamente, a Sociedade

ser6 nec€ssariamente representada pelas S6cias representando a maioria do capital social.

Par6grafo Oua o; A sociedade podere se fazer representar por somente uma assanatura,

seja ela de um Diretor, ou de procuradores, para alos que nao representem a assun9ao

de obrigag6es pela sociedade, mas simples atendimentos de preceitos legais, tais como:

a) requerimentos em 6rgaos priblicos ou particulares relativos a declarag6es sobre a

sociedade:

inscrigoes e prestaedes de informagoes para 6rgaos p0blicos ou partic

)////t
/l

o) utares;
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nomea9ao de prepostos para a Justiga do Trabalho e tambem perante a Justiga

Comum;

endosso de titulos para dep6sito em conta da sociedade ou para cobran9a

bancaria;

declarag6ss para impodagao e exporta€o:

emissao de guias para recolhimento de impostos;

recibos e quitaQ6es;

Assinatura de conespondencia em gerali

Representacro da sociedade perante o Banco Central do Brasil, Coneio, Afandega e

outras repartig6es, assinatura de contratos de cambio e outros documentos

relacionados a estes negocios.

Paragrato Quinto: Os Ditetores e os procuEdores nomeados nos termos do Parallrafo

Primeiro supra podereo praticar, observados os limites desle contrato, todos os atos

necesserios a administraAeo da Sociedade, objetivando o omprimer{o de seus objetivos

sociaas, iais como:

Representagao da Sociedade em Julzo e tora dele, ativa e passivamente, perante

tercEiros, quaisquer repartig6es p0blicas, autoridades federais, estaduais e

municipais, bem coflro autarquias, sociedades de economia mista e entidades

paraestataig;

A administragSo dos neg6cios sociais. inclusive compra, venda. troca ou a

alienaQao por qualquer outra forma, de bens m6veis da Sociedade, determinando

os respeqtivos termos, pregos e condic6es;

c)

d)

e)

s)

n)

a)

b)



c) A assinatura de quaisquer documentos, mesmo que imponem em

responsabilidade ou obriga9eo da sociedade, inclusive escrituras, tltulos de dlvida,

cambiais, ordens de pagamento e oulros.

Paragrafo Saxto: As decis6€8 abaixo elencadas somente poderao ser lomadas pelas S6cias

representando tres quartos do capitalsocial:

operaC6es de fusao ou incorpora9eo a outra sociedade;

a liquidageo ou dissolu9eo da Sociedade;

qualquer ato que implique na necessidade de modificaceo deste Contrato Social.

Padgrafo S6timo: A Diretoria observara os regulamentos intemos determinados p€las

s6cias ou oelo Conselho Consultivo.

Parigrafo Oltavo: O(s) Direto(es) ou qualquer procurador somente podereo usar a

assinatura no exclusivo interesse da sociedade, sendo v€dado e nulo qualquer uso para

neg6cios estranhos a sociedade, nao podendo, tamb€m, conc€der ga.antias, fianeas ou

endossos sem o previo consentimento do conselho Consultivo ou dos quotistas.

9.6!l@e
A sociedade tera um Conselho Consultivo. comDoslo de 2 a 5 membros, residentes ou n5o

no Brasil. O Conselho Consultivo terS um presidente- O mandato dos membros do Conselho

Consultivo serd at6 a posse dos seus substitutos. O Conselho Consultivo terA por fungeo

aconselhar a Direioria quando solicitado por 61a sobre qualquer assunto de inEresse da

sociedade e sera obrigat6ria e previamente consultado em rehgeo as seguinGs mat6rias:

a) Estabelecer a politica econ6mica, de vendas e programas de ordem comercial e

financeira:

b)

c)
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b) Autorizar a concessao de empre$imo @m recurgos pr6prios da sociedade. Tal

restri€o neo se aplica as conc€ss6es de creditos aos fi€gues€s habituais da

sociedade durante o desempenho das atividades comerciais regulares, nem ao

d€sconto de duplicatas emitidas pelas vendas efetuadas;

c) Aconselhar sobre confatos, suas alterag6€s e rescis6es sejam eles reldivos as

vendas ou servigos gerais de interess€ da sociedadei

d) Controlar a administra9go da sociedade pelos meios julgados con\,/enientes, inclusive

contrata9So de auditores;

e) Aprovar o regulamento da adminislra9go da empre6a e os regulamentos intemos para

os diversoo d€Dartamentos: e

D Opinar sobre e autorizar todos os neg6cios imobifiarios, especialmente compras,

alienaq6es, onerag6es ou construg6es novas ou alterag6es em exist€ntes.

Cliusula Nona

A remuneragSo da Diretoria e dos membros do Conselho Consultivo s€re fixada Delos
quotistas e debitadas nas despesas da sociedade.

Clausula D6cima

O exercicio social encenar-s+e em 30 de setembro de cada ano, quando serao bvantados
balango anual, balango de resultados econOmico, in\r'entario e relat6rio da administra€o.
Dentro de quatro meses ap6s o l€rmino do exorcicio social as s6cias, em reunieo,

deliberarao sob(e o result€do, seja peh cna€o de reservas ou provis6es, seja pela

di$nbuig5o total ou parcial de lucros. A Diretoria podere mandar levantar batangos
semestrais gu intermediarios, na ba$ dos quais poderao ser distribuldgs os lucros.



.t. .:.

Cl6usula Doclma Primeira

As socias e o Conselho Consulli\o se reunirao' sempre que necesserio, poGm pelo menos

uma \€z por ano. Alterag6es ou complementos deste cortrato bem como outras deliberaFes

necessitarto sempre da totalidade do capital social, tendo cada quota direito a um voto

Cliusula D6cima Sequnda

Fica eleito, como competente para reconhecer e dirimir quaisquer demandas oriundas deste

cortrato. o foro da Comarca da Capital do Esitado de Seo Paulo.

Clrusula t6cima Terceira

Fica expressamente determinada a regeflcia supletiva da Sociedade pelas normas da

sociedade an6nima, nos termos do paregrafo Unico do artigo 1.053 do C6digo Civil.

ClSusula D€cima Quarta

No caso de liquida€o da sociedade, as s6cias nomeado uma pessoa encaregada da

liquidaeSo.

Em todas as hip6teses referidas nesta cleusula, a sociedade neo sera liquidada, continuando

com as s6cias rgmanescentes.

Nas hipdteses de insolvCncia, falencia, dissolugeo, concordata tenha sido eliminada dentro

de 6 (seis) meses, ou a penhora dentro de 2 (dois) me6es, bem como no caso de na pessoa

d€ determinada sdcia se \r'erificar quahuer circunsiancia, que numa sociedade de pessoa

justifique o pedido de exclusgo da s6cia, as quotas da r€sp€diva s6cia sereo reembolsadas

pela sociedade. AEm disso, a sociedade podere reembolsar as quotas de uma socia quando

a maioria do capital social da mesma for transterida a orira pessoa juridica ou fisica.



A Dedido de uma ou mais das sdcias remanescentes, a sociedade devere kansferir as

ouotag a serem reembolsadas es socias remanescentE, na proporqao de sua participagSo

no capital social, devendo as s6cias coloc€r a disposi€o o colTespondente valor da

indenizagao.

Se uma ou mais das s6cias se recusarcm a adquirir a sua pade nas quotas a serem

rgembolsadas, as demais s6cias poderao adquiri-las na proporqeo de sua participaqeo no

capitalsocial.

As quotas a serem reembolsadas tambem poderao ser cedidas pela sociedade a uma lnica

s6cia ou a novos s6cios, desde que isto seja autorizado pela resolu€o de quotistas prevista

na cEusula ddcima primeira deste instrumento.

Cl6usula D6cima Quinta

Permanece nomeado como administrador da sociedade o Sr. Manfred Hanke, abmao,

casado, administrador, portador da c&ula de identidade para estrangeiros RNE V808620-X,

inscrito no CPF/MF sob o no 235.382.56&02, residente e domiciliado a Av. Washington Luiz,

no 12n, a$o 232, Edncio Girassole, na Cidade de Sao Paulo, Estado de S5o Paulo.

Como membrcs do Conselho Consultivo foram eleitos; para Presidente o Sr. Dr. Dr. Matthlas

M€ts, alemao, casado, administrador, portador do passaporte abmao no CG6PWHF6,

residente e domiciliado na Repdblica Federal da Alemanha, e como membros o Sr. Klaus

Leinm0ller, abmao, casado, administrador, portador do passaporte abmao de no

638664913, residente e domiciliado na Republaca Federal da Alemanha, o Sr. Manfred

Hanke, acima qualificado, e o Sr. Dr. Herbert Alob Schaden, abmao, casado,

administrador, portador do passaporte abmeo no CIZMIKGPT, residente e domiciliado

na Sperberring 6, 37176 Noerten-Hardenberg, Alemanha.

Fica explicitamente registrado que ao procurador das s6cias, o advogado Gustavo Stiissi

Neves, e vedada a pratica de qualquer ato de administraqeo na Sociedade rest.ingindo-

se a atuagao do mesmo aos atos inerentes aos atribuiveis pelas leis aplic6veis a s6cios

sem poderes de administrageo, nos limites dos termos das procurag6es que lhe toram

outorgadas pela socia estrangeira. t
//

^



Cl6usula D6cima Sexta

Se determinados dispositivos do presente contrato ou dispositivo contatual futuro, forem

nulos. total ou parcialmente, ou perderem posteriormente sua eficacja juridica' isto nao

afetara a validade dos demais dispositivos do contrato social O mesmo se aplica no caso de

se verficar a existencia de uma laona no @ntrato social. Em lugar do dispositivo nulo ou

para preencher a lacuna, aplicar-se-e uma soluFo adequada que, caso juridicamente

pogsivel, devere aproximar€e economicamenle aquilo que as partes cor ratrar{es desejaram

ou teriam desejado, se tivessem levado em consideraeeo o respectavo assunto

As s6cias obrigar-se-5o a tixar aquilo que prevalecer nos termos da primeira parte desle

paragrafo, atravgs de uma alterageo formal dos termos do contrato social.

:^

E Dor estarem de acordo, firmam o presente inslrumento em 3 (trCs) vias de igual teor e

forma, na presenga de 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

Sro Paulo, '10 dejaneiro de 2.017.

P.D. Gustavo Stussi Neves

Testemunhas:

,. Lfu_,
Sabine U. S. H. Silva

RG: 16.510.715-l SSP/SP

CPF: 2?0.265.28t-31

I

CARL ZEISS AG

P.o. Gustavo Slussi Neves

CARL ZEISS BETEILIGUNGS GMBH

RG n' 27.496.998 4- sSP/sP

CPt n'279.886.808 -46


