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ASSOCIAÇÃO VALOPTEC 
REGULAMENTO INTERNO 

 

 

Alterado em 02 de outubro de 2018 
(versões anteriores: outubro de 2012,  24 de fevereiro de 2011, 24 de abril de 2014; 24 de novembro de 2014, 01 de dezembro d e 2015, 12 de fevereiro de 2018) 

 
Associação registrada sob o artigo 5 da Lei de 1º de julho de 1901. 147 rue de Paris Charenton-le-Pont (94) França 

De acordo com os Estatutos da "Associação VALOPTEC" (doravante referida como "Associação"), o presente Regulamento Interno trata de todas as 
questões não previstas nos Estatutos e, em particular, de todos os aspectos relacionados à administração da Associação. 

 

 

 

 

 

Artigo 1 - Escritórios regionais de representação 
 

1. Definições 

2. Consultas  
 

 

Artigo 2 - Assembleias Gerais da associação 
 

1. Modalidades de voto  
        2. Votos por correspondência 

        3. Votos por via eletrônica  
 

 

Artigo 3 - Contribuições da estrutura acionária  
 

 

Artigo 4 - Membros do conselho administrativo que representam a 
associação  
 

 

Artigo 5 - Comitês  
 
Artigo 6 - Direito de informação dos membros da associação 
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 Artigo 1 - ESCRITÓRIOS REGIOANIS DE REPRESENTAÇÃO 

1. Definições 
 

Uma Representação Regional consiste em um ou mais estabelecimentos ou subsidiárias do Grupo EssilorLuxottica (712 049 
618 RCS Créteil) na França ou internacionalmente. A definição da Representação Regional é estabelecida pelo Conselho 

Administrativo da Associação. 
 

A Representação Regional irá adotar, se necessário, a forma jurídica estabelecida pela legislação em vigor no país em 

questão. O objetivo da referida pessoa jurídica deve estar de acordo com o da Associação. 
 

Sujeito a disposições legais em contrário, cada Representação Regional consolidará os membros da região considerada. A 

Representação Regional será administrada por um Representante Regional que será administrada por um escritório, cuja 

composição ele ou ela deverá especificar. Todos os membros do escritório serão membros da Representação Regional. 
 

O Representante Regional será eleito para um mandato de três anos, com base na maioria relativa dos votos emitidos pela 

Reunião Regional.  

Caso especial para a Representação Regional dos Estados Unidos.  

Esta representação será administrada por dois "Representantes Regionais" designados da seguinte forma: 

- o presidente do Conselho Supervisor do Fundo ESPP dos EUA nomeado ex officio "Representante Regional" dos Estados 

Unidos; 

- o segundo "Representante Regional" eleito pelos membros da representação regional dos Estados Unidos sob as 
condições mencionadas no parágrafo acima, por maioria relativa. 

 

Em caso de transferência para fora da Região para a qual foi eleito, o Representante Regional não poderá manter seu cargo, 

o qual terminará, portanto, antes do término de seu mandato. O mesmo se aplicará no caso de ele ou ela perder o status 

de membro da Associação, por qualquer motivo.  
 

Após três mandatos consecutivos como Representante Regional, um membro cessante não poderá se candidatar 

novamente à eleição como membro do Conselho, seja como Representante Regional ou como membro do Conselho eleito 

pela Assembleia Geral da Associação, até que tenham decorrido três anos desde o final de seu último mandato. Este 

período também deve ser observado, caso o último cargo seja terminado antes do seu mandato. 
 

Esta cláusula se aplicará igualmente a um Membro do Conselho eleito pela Assembleia Geral que deseje candidatar-se 
como Representante Regional. 
 
 

2.   Consultas  
 
 

Exceto nos casos estipulados em que a lei exigir a realização de uma Assembleia Geral Regional, as decisões da 

Representação Regional serão tomadas, por iniciativa do Representante Regional ou pelo Conselho da Associação, por 

meio de correspondência e/ou via eletrônica. 
 

No caso de consultas, os projetos de resoluções, assim como todos os documentos necessários à informação dos membros, 

serão enviados a cada membro por carta ou por via eletrônica. Os membros devem ter pelo menos quinze dias a partir do 

recebimento das propostas de resoluções para emitir seu voto. A resposta poderá ser enviada por carta ou por via 

eletrônica. Todos os membros que não responderem dentro do prazo são considerados como não tendo emitido uma 

opinião. 
 

Cada membro tem o direito de tomar parte nas decisões e de emitir um voto. 
 

As decisões serão tomadas por maioria simples ou por maioria relativa em caso de eleições, independentemente do número 

de eleitores. As consultas são registradas em atas que devem ser devidamente assinadas pelos escrutinadores. Os votos 

dos membros e os arquivos correspondentes devem ser mantidos. 

As atas devem ser arquivadas em um registro. Cópias das atas devem ser enviadas ao Presidente da Associação.  
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Artigo 2 - ASSEMBLEIAS GERAIS DA ASSOCIAÇÃO 
 

1. Modalidades de voto 

 
Os votos podem ser emitidos nas Assembleias Gerais da Associação da seguinte forma: 

 pessoalmente nas instalações onde está sendo realizada a Assembleia Geral 

 ou por carta antes da realização da Assembleia Geral 

 ou por via eletrônica antes da realização da Assembleia Geral 

 

Se um membro emitir dois votos, um por via eletrônica e outro por carta, somente o último será levado em consideração. 

Se um membro votar antes da Assembleia Geral, ele não terá direito a votar novamente durante a Assembleia Geral.  

 
Se os membros enviarem um procurador sem indicar o nome da pessoa mandatada, o procurador será designado ao 

Presidente do Conselho, sem limitação de número, que o irá em seu nome:  

 

 votar a favor da aprovação de projetos de resolução que tenham sido aprovados pelo Conselho da Associação 

 abster-se de resoluções que não tenham sido votadas anteriormente pelo Conselho da Associação (em particular 

resoluções sobre as eleições dos membros do Conselho)  

 votar contra a aprovação de projetos de resolução que foram reprovados pelo Conselho da Associação. 

 

 

2. Votos por correspondência   
 
Para ser levado em consideração para uma Assembleia Geral da Associação, o voto por correspondência mencionado no 

Artigo 13-3 dos estatutos da Associação deve incluir o número de membro da VALOPTEC e deve ser enviado em um 

envelope indicando o nome e o sobrenome do membro. Esta correspondência deve ser recebida pela Associação pelo 

menos dois dias úteis antes da Assembleia Geral. 
 

O formulário de voto por correspondência enviado para uma Assembleia Geral será válido para outra Assembleia Geral que 

poderá ser convocada com a mesma ordem do dia. 

 

A lista ou arquivo dos membros que votaram por correspondência será anexada ao registro de presença na Assembleia 

Geral. 

 

3. Votos por via eletrônica 

 
As modalidades de votação por via eletrônica são estabelecidas pelo Conselho da Associação antes de cada Assembleia 

Geral. 

 

 

Artigo 3 - CONTRIBUIÇÕES DA ESTRUTURA ACIONÁRIA 
 
A tabela de contribuições para as diversas estruturas acionárias será definida localmente em cada subsidiária e será 

aprovada pelo Conselho de Associação. 

 

Em caso de dificuldades financeiras, os membros poderão solicitar a suspensão de sua filiação ou ajuste de suas 

contribuições. 
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 Artigo 4 - REPRESENTAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO PELOS MEMBROS DO 
CONSELHO 
 

O Conselho Administrativo da Associação designa entre seus membros as candidaturas ao Conselho Administrativo da 

empresa EssilorLuxottica (712 049 618 RCS Créteil) e da empresa Essilor International SAS (439 769 654 RCS Créteil), 

conforme o caso. 

 

Estas candidaturas, assim como a renovação dos mandatos, serão apresentadas à empresa EssilorLuxottica e à empresa 

Essilor International SAS, a fim de representar a Associação no Conselho Administrativo das respectivas empresas. 

 

Os candidatos devem refletir, na medida do possível, a representação mundial de todos os membros da Associação 

VALOPTEC e cumprir os requisitos regulamentares (habilidades, paridade de gênero, idade,...), bem como os princípios de 
boa governança aplicáveis à empresa EssilorLuxottica e à empresa Essilor International SAS. 

 

O Presidente da Associação tem prioridade a ser proposto como candidato ao cargo de membro do Conselho 

Administrativo da EssilorLuxottica e da Essilor International SAS, sujeito às regras legais e de governança aplicáveis a cada 

uma dessas empresas. 

 

Caso um Diretor da Associação deixe de ser membro de seu Conselho e ainda seja um Diretor representando a Associação 

no Conselho Administrativo da empresa EssilorLuxottica e/ou da empresa Essilor International SAS, ele deverá então 

renunciar seu cargo das diretorias das referidas empresas e deve ser substituído por outro candidato que será designado 

pelos demais membros do Conselho da Associação, a menos que o Conselho decida de outra forma. 
 

A aprovação das candidaturas acima mencionadas será feita na Assembleia Geral da Associação VALOPTEC e fará parte 

das resoluções a serem submetidas à Assembleia Geral da empresa EssilorLuxottica. 

 

Os Diretores assim eleitos terão que destinar pelo menos 50% dos honorários de presença recebidos como Diretores da 

empresa EssilorLuxottica ou da empresa Essilor International SAS, conforme o caso, para a Associação. Este valor poderá 

ser ajustado dependendo da situação financeira pessoal de cada Diretor.   

     

Artigo 5 – COMITÊS 
 
O Conselho da Associação pode decidir sobre a necessidade de criar um ou mais comitês especializados. O Conselho 

determina sua composição e funcionamento, assim como suas atribuições. 

 

Todos os membros da Associação podem se inscrever em qualquer um destes comitês. 

 

Artigo 6 - DIREITO DE INFORMAÇÃO DOS MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO 
 

Os membros da Associação não têm o direito de acessar as atas dos conselhos e comissões da Valoptec. 

 

Os resumos ("Flash") das reuniões dos Conselhos e as atas das assembleias gerais estão disponíveis para os membros da 

Associação no site da Associação. 


