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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Realizada em 20 de junho de 2018 

 

 

1. Data, Hora e Local: Realizada em 20 de junho de 2018, às 17:00 horas, na sede social 

da Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. (“Companhia”), na cidade e Estado de São Paulo, 

na Avenida Paulista, nº 1.294, 2º andar, Bela Vista, CEP 01310-100. 

 

2. Convocação e Presenças: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da 

totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Artigo 

12º do Estatuto Social da Companhia. 

 

3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Edgard Gomes Corona, que convidou 

o Sr. Thiago Lima Borges para secretariá-lo. 

 

4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a outorga de 421.587 (quatrocentas e vinte e uma 

mil, quinhentas e oitenta e sete) opções de compra de ações, no âmbito e nos termos da Política 

de Incentivo de Longo Prazo aprovada na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 02 de 

março de 2018, às 10:00 horas (“Política”), para determinados diretores e funcionários da 

Companhia (“Participantes”); e (ii) a celebração de contratos de opção de compra de ações 

entre, de um lado, a Companhia, e, de outro lado, cada um dos Participantes (“Contratos de 

Opção de Compra de Ações”).  

 

5. Deliberações: Após o exame e discussão das matérias, os membros do Conselho de 

Administração presentes, por unanimidade e sem quaisquer restrições, aprovaram: (i) a outorga 

de 421.587 (quatrocentas e vinte e uma mil, quinhentas e oitenta e sete) opções de compra de 

ações aos Participantes listados no documento que, devidamente rubricado pelos Conselheiros 

presentes, fica arquivado na sede da Companhia, no âmbito e nos termos da Política; e (ii) a 

celebração dos Contratos de Opção de Compra de Ações, os quais observarão os termos e 

condições constantes do documento referido no item (i) acima e da Política.  

 

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata, que, 

achada conforme e unanimemente aprovada, foi por todos assinada. Assinaturas: Mesa: Edgard 

Gomes Corona, Presidente da Mesa; Thiago Lima Borges, Secretário da Mesa. Conselheiros 

Presentes: Edgard Gomes Corona, Ricardo Leonel Scavazza, Daniel Rizardi Sorrentino, Soraya 

Teixeira Lopes Corona, Diogo Ferraz de Andrade Corona e Thiago Lima Borges.  



 

A presente é cópia fiel da ata da reunião do conselho de administração lavrada em livro 

próprio. 

 

 

São Paulo, 20 de junho de 2018. 

 

Mesa: 

 

 

 

Presidente da Mesa 

Edgard Gomes Corona 

 

Secretário da Mesa 

Thiago Lima Borges 
 

 
 
 
 

Esta página de assinaturas é parte integrante da ata da Reunião do Conselho de 

Administração da Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. ocorrida em 20 de junho de 

2018, às 17:00 horas. 


