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SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. 
CNPJ/MF nº 07.594.978/0001-78 

NIRE 35.300.477.570 
Companhia Aberta 

 

 
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

INICIADA E SUSPENSA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2018, E RETOMADA E FINALIZADA EM 12 
DE DEZEMBRO DE 2018 

 
 

Data, Horário e Local: No dia 10 de dezembro de 2018, às 10 horas, na sede social da Smartfit Escola 

de Ginástica e Dança S.A. (“Companhia”), localizada na cidade e Estado de São Paulo, na Avenida 
Paulista, nº 1.294, 2º andar, Bela Vista, CEP 01310-100. 

 
Convocação: Diante da falta de quórum em primeira convocação, foram convocados os acionistas por 

meio de publicação do Edital de Segunda Convocação, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nos 

dias 01, 04 e 05de dezembro de 2018, fls. 14, 11 e 19, respectivamente; e no Diário Comercial de São 
Paulo nos dias 01, 04 e 05 de dezembro de 2018, fls. 5, 9 e 5, respectivamente. 

 
Presença: Presentes acionistas titulares de (a) 11.057.992 (onze milhões, cinquenta e sete mil, 

novecentas e noventa e duas) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão 
da Companhia, representando 100% (cem por cento) do capital social com direito a voto da Companhia, 

(b) 20.000 (vinte mil) ações preferenciais classe A, nominativas, escriturais e sem valor nominal de 

emissão da Companhia, sem direito a voto, (c) 2.682 (duas mil, seiscentas e oitenta e duas) ações 
preferenciais classe AE, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, sem 

direito a voto, e (d) 1.484.321 (um milhão, quatrocentas e oitenta e quatro mil, trezentas e vinte e 
uma) ações preferenciais classe E, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da 

Companhia, sem direito a voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da 

Companhia. 
 

Mesa: Assumiu os trabalhos o Sr. Helson de Castro (“Presidente”), que convidou a mim, Afonso 
Sugiyama, para secretariar (“Secretário”). 

 

Ordem do Dia: Deliberar sobre: 
 

(i) a realização da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de 
emissão da Companhia (“Ações” e “Oferta”, respectivamente); 

 
(ii) o pedido de migração da Companhia para o segmento especial de listagem denominado Novo 

Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”);  

 
(iii) o aumento do limite do capital autorizado da Companhia; 

 
(iv) a conversão de todas as ações preferenciais da Companhia em ações ordinárias, sendo que a 

conversão das ações preferenciais classe AI e classe I ficará condicionada à aprovação da sua 

conversão pela maioria dos detentores de tais classes de ações e à precificação da Oferta; 
 

(v) a aprovação da reforma do Estatuto Social da Companhia para (a) refletir as deliberações 
tomadas nos itens (iii) e (iv) acima, (b) alterar as regras sobre a administração e representação 

da Companhia, e (c) adaptá-lo às regras previstas no Regulamento do Novo Mercado, bem 
como a consolidação do Estatuto Social da Companhia; 

 

(vi) a alteração do Presidente do Conselho de Administração da Companhia;  
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(vii) retificação dos termos de posse dos atuais membros do Conselho de Administração da 

Companhia; e 
 

(viii) a autorização para que os administradores da Companhia tomem todas as providências 

necessárias para a formalização das deliberações constantes dos itens (i) a (vi) acima, inclusive 
perante as repartições públicas competentes e terceiros em geral, com a ratificação de todos 

os atos praticados até o momento. 
 

Deliberações: Instalada a assembleia em segunda convocação, os acionistas detentores de ações 
ordinárias da Companhia solicitaram, preliminarmente, a suspensão da presente assembleia até o dia 

12 de dezembro de 2018, às 11:00, para que possam, com base na avaliação das condições de mercado, 

concluir seus processos decisórios internos em relação às matérias a serem deliberadas. Colocada em 
votação, foi deliberada e aprovada, por unanimidade de votos, sem abstenções ou ressalvas, com 

11.057.992 votos a favor, a suspensão da presente assembleia até o dia 12 de dezembro de 2018, a 
ser retomada no mesmo local, às 11 horas. 

 

Retomados os trabalhos no dia 12 de dezembro de 2018, às 11:00, na sede social da Companhia, com 
a presença dos mesmos acionistas presentes no início dos trabalhos em 10 de dezembro de 2018, foram 

colocadas em discussão as matérias constantes da ordem do dia e os acionistas deliberaram, por 
unanimidade de votos, sem abstenções ou ressalvas, com 11.057.992 votos contrários, rejeitar todos 

os itens da ordem do dia.  
 

Lavratura e Publicação: A unanimidade dos acionistas presentes aprovou a lavratura da ata na forma 

de sumário, bem como a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, 
conforme faculta o artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei das Sociedades por Ações. 

 
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a assembleia, 

da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. São Paulo, 12 de 

dezembro de 2018. (a.a.) Mesa: Helson de Castro – Presidente; e Afonso Sugiyama – Secretário. 
Acionistas presentes: Edgard Gomes Corona (p.p. Helson de Castro); Ana Carolina Ferraz de Andrade 

Corona (p.p. Helson de Castro); Diogo Ferraz de Andrade Corona (p.p. Helson de Castro); Camila Corona 
de Godoy Bueno (p.p. Helson de Castro); Fundo de Investimento em Participações Coronfit – 

Multiestratégia (p.p. Helson de Castro); Pátria – Brazilian Private Equity Fund III – Fundo de 

Investimento em Participações Multiestratégia (p.p. Afonso Sugiyama); Pátria Economia Real – Fundo 
de Investimento em Participações Multiestratégia (p.p. Afonso Sugiyama); Brasil Private Equity III – 

Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (p.p. Afonso Sugiyama); e Pátria Fit – Fundo 
de Investimento em Participações Multiestratégia (p.p. Afonso Sugiyama). 

 
A presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. 

 

São Paulo, 12 de dezembro de 2018. 
 

Mesa: 
 

 

______________________________ 
Helson de Castro 

Presidente 

 

________________________________ 
Afonso Sugiyama 

Secretário 
 

 


