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ANEXO 30-XXXII 

COMUNICAÇÃO SOBRE AUMENTO DE CAPITAL DELIBERADO PELO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO EM 17 DE JANEIRO DE 2020 ÀS 8.00 HORAS 

 
A Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. (“Companhia”) comunica aos seus acionistas e ao mercado 
em geral que, em reunião realizada em 17 de Janeiro de 2020 às 8.00 horas, o Conselho de 
Administração da Companhia aprovou, por unanimidade, o aumento do capital social da Companhia, 
dentro do limite de capital autorizado, em razão do exercício de opções de compra de ações no âmbito 
da Política de Incentivo de Longo Prazo da Companhia (“Aumento de Capital”).  
 
Em atendimento ao disposto no artigo 30, inciso XXXII, da Instrução da Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”) nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 480”), a 
Companhia apresenta abaixo as informações acerca do Aumento de Capital, na forma requerida no 
artigo 5º do Anexo 30-XXXII da Instrução CVM 480. 
 
1. Data da assembleia geral de acionistas em que o plano de opção foi aprovado 
 
A Política de Incentivo de Longo Prazo foi aprovada em assembleia geral extraordinária de acionistas 
da Companhia realizada em 2 de março de 2018.  
 
2. Valor do aumento de capital e do novo capital social 
 
O montante total do Aumento de Capital foi de R$110.351,00 (cento e dez mil, trezentos e cinquenta 
e um reais), de modo que após o Aumento de Capital o capital social da Companhia passou a ser de  
R$378.678.882,60 (trezentos e setenta e oito milhões, seiscentos e setenta e oito mil, oitocentos e 
oitenta e dois reais e sessenta centavos), representado por 21.176.538 (vinte e uma milhões, cento e 
setenta e seis mil, quinhentas e trinta e oito) ações, sendo 14.712.114 (quatorze milhões, setecentas 
e doze mil, cento e quatorze) ações ordinárias, 4.961.680 (quatro milhões, novecentas e sessenta e 
uma mil, seiscentas e oitenta) ações preferenciais classe A, 726.026 (setecentas e vinte e seis mil e 
vinte e seis) ações preferenciais classe C e 776.718 (setecentas e setenta e seis mil, setecentas e 
dezoito) ações preferenciais classe F, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. 
 
3. Número de ações emitidas de cada espécie e classe 
 
Foram emitidas 110.351 (cento e dez mil, trezentas e cinquenta e uma) novas ações ordinárias, todas 
nominativas e sem valor nominal. 

 
Os acionistas titulares das ações ordinárias emitidas no âmbito do Aumento de Capital fazem jus, 
integralmente, ao recebimento de dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a ser 
declarados por esta Companhia desde a data da subscrição do Aumento de Capital. Ressaltamos que, 
nos termos do §2º do artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, todos os acionistas têm direito a um 
dividendo anual não cumulativo de, pelo menos, 25% do lucro líquido do exercício.  
  



 

 
SP - 26042879v1  

4. Preço de emissão das novas ações 
 
O preço de emissão das novas ações emitidas foi de R$142,905981 (cento e quarenta e dois reais 
vírgula nove, zero, cinco, nove, oito, um centavos) por ação subscrita, que foi definido de acordo com 
as condições estabelecidas nos Contratos de Opção de Compra de Ações celebrados entre a Companhia 
e os respectivos beneficiários. 
 
5. Cotação de cada uma das espécies e classes de ações do emissor nos mercados em 

que são negociadas: 
 

a. cotação mínima, média e máxima de cada ano, nos últimos 3 (três) anos:  
Não aplicável, dado que a Companhia não tinha nenhuma classe de ação negociada em bolsa de 
valores no período.   

 
b. cotação mínima, média e máxima de cada trimestre, nos últimos 2 (dois) anos:  
Não aplicável, dado que a Companhia não tinha nenhuma classe de ação negociada em bolsa de 
valores no período.   

 
c. cotação mínima, média e máxima de cada mês, nos últimos 6 (seis) meses: 
Não aplicável, dado que a Companhia não tinha nenhuma classe de ação negociada em bolsa de 
valores no período.   

 
d. cotação média nos últimos 90 (noventa) dias: 
Não aplicável, dado que a Companhia não tinha nenhuma classe de ação negociada em bolsa de 
valores no período.   

 
6. Percentual de diluição potencial resultante da emissão 
 
A diluição potencial é de 0,521100% do total de ações emitidas pela Companhia.  
 
 

São Paulo, 20 de janeiro de 2020. 
 
 
 

Afonso Sugiyama 
Diretor de Relações com Investidores 


