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ATAS DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2019
1. DATA, HORA E LOCAL: trinta e um dias de outubro de 2019, às 11 horas, em
primeira convocação, na sede social da Companhia, localizada na Rua Henrique
Schaumann, 270, 5º andar, Pinheiros, São Paulo/SP.
2. CONVOCAÇÃO, QUORUM DE INSTALAÇÃO E PRESENÇAS: Editais
publicados, em primeira convocação, nos jornais DOESP e O Dia nos dias 16, 17
e 18 de outubro de 2019. Presentes acionistas representando 82,75% (oitenta e
dois vírgula setenta e cinco por cento) do capital social votante, conforme
assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia.
3. COMPOSIÇÃO DA MESA:

Presidente – Jorge Eduardo Saraiva
Secretário – Henrique Hildebrand Garcia

4. ORDEM DO DIA: 4.1. Aumento do valor do capital autorizado da Companhia e
consequente alteração do artigo 8º do Estatuto Social; 4.2. Inclusão de regra
estatutária conferindo poderes ao Conselho de Administração da Companhia
para, dentro do limite do capital autorizado, emitir bônus de subscrição.
5. LEITURA DE DOCUMENTOS, RECEBIMENTOS DE VOTOS E LAVRATURA
DA ATA:
5.1. Dispensada a leitura ou transcrição dos documentos relacionados às
matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária, uma vez que
foram divulgados na forma prevista na Lei 6.404/1976, conforme alterada (“Lei
das S.A.”), e de acordo com o estabelecido pela Instrução CVM nº 481/2009, e se
encontram à disposição dos interessados, ficando também arquivados na sede da
Companhia. O mapa de votação, indicando quantas aprovações, rejeições ou
abstenções recebeu cada matéria deliberada será arquivado na sede da
Companhia e encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).
As declarações de votos, protestos e dissidências porventura apresentados serão
recebidos, numerados e autenticados pelo Secretário da Mesa e serão
encaminhados à CVM e arquivados na sede da Companhia, nos termos das
normas expedidas pela CVM e do § 1º do art. 130 da Lei das S.A. Em particular,
os acionistas José Claudio Pagano e Fabio Naum Salim Mansur, representados
por seu advogado, e a acionista Maria Cecília Saraiva Mendes Gonçalves

apresentaram manifestações de voto e protesto. Foi autorizada a lavratura da
presente ata na forma de sumário e a sua publicação sem a assinatura dos
acionistas, de acordo com o previsto nos §§ 1º e 2º do art. 130 da Lei das S.A.
6. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
6.1. Aprovar, por maioria, composta de votos favoráveis representativos de
74,94% (setenta e quatro vírgula noventa e quatro por cento) do capital social
votante presente, o aumento do valor do capital autorizado da Companhia, que
passa do limite de 20.000.000 (vinte milhões de ações) para 66.000.000
(sessenta e seis milhões de ações), com a alteração do artigo 8º do Estatuto
Social, conforme disposto no item 6.2. abaixo.
6.2. Aprovar, por maioria, composta de votos favoráveis representativos de
74,94% (setenta e quatro vírgula noventa e quatro por cento) do capital social
votante presente, a inclusão de regra estatutária, mediante o acréscimo de novo
parágrafo ao artigo 8º do estatuto social, conferindo poderes ao Conselho de
Administração da Companhia para, dentro do limite do capital autorizado, emitir
bônus de subscrição, com a consequente alteração do art. 8º do Estatuto Social
da Companhia, conforme segue:
“Art. 8º A Companhia está autorizada a aumentar seu capital social,
mediante a emissão de novas ações para subscrição, por deliberação
do Conselho de Administração, e independentemente de reforma
estatutária, em até 66.000.000 (sessenta e seis milhões de ações),
mesmo que não observada a proporção existente entre as várias
espécies ou classes de ação, podendo desse total serem destinadas
até 500.000 (quinhentas mil) ações para a outorga de opções de
compra, nos termos do § 3º abaixo.
§1º O Conselho de Administração fixará as condições de emissão e
subscrição, inclusive preço e prazo para integralização e prazo e forma
para o exercício do direito de preferência dos acionistas.
§2º A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de
Administração, emitir, dentro do limite do capital autorizado, ações para
colocação mediante venda em bolsa de valores ou subscrição pública,
ou mediante permuta por ações, em oferta pública de aquisição de
controle, nos termos dos artigos 257 a 263 da Lei nº 6.404/76, sem
atribuir o direito de preferência para os antigos acionistas ou fixando
prazo para o exercício deste direito inferior ao referido no artigo 171, §
4º, da Lei nº 6.404/76.
§3º A Companhia poderá, dentro do limite do capital autorizado,
outorgar opção de compra de ações a seus administradores ou
empregados, ou pessoas naturais que prestem serviços a ela ou a
sociedade controlada, de acordo com plano aprovado pela Assembleia
Geral.
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§4º A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de
Administração, emitir, dentro do limite do capital autorizado, bônus de
subscrição, fixando o respectivo preço de emissão e as demais
condições de subscrição, integralização, negociação e cancelamento.
§5º As deliberações do Conselho de Administração de que trata este
artigo observarão o quorum previsto na parte final do § 4º do artigo 14
abaixo.
7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos
pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que foi lida, conferida e
aprovada pelos acionistas presentes, que a subscrevem. São Paulo, 31 de
outubro de 2019. Aa) Mesa: Jorge Eduardo Saraiva – Presidente; Henrique
Hildebrand Garcia – Secretário; Acionistas: Jorge Eduardo Saraiva; Olga Maria
Barbosa Saraiva; Fabio Naum Salim Mansur (p.p. Daniel de Avila Vio); José
Cláudio Pagano (p.p. Daniel de Avila Vio); Maria Cristina Sampaio Pagano (p.p.
José Cláudio Pagano); Henrique Hildebrand Garcia; Ramiro Elias Fajuri (p.p.
Henrique Hildebrand Garcia; Leila Miriam Saraiva Fajuri (p.p. Henrique Hildebrand
Garcia); Maria Cecília Saraiva Mendes Gonçalves; Esther Heloisa Zarzur (p.p.
Arthur Rabay); Ernesto Zarzur (p.p. Arthur Rabay); João Pedro Sampaio do Valle.
Certifico que a presente confere com a Ata original lançada no Livro de Atas de
Assembleias Gerais.
São Paulo, 31 de outubro de 2019.
__________________________
Henrique Hildebrand Garcia
Secretário
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