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AVISO AOS ACIONISTAS 

Esclarecimento sobre emissão de ações preferenciais de nova classe aprovado em  

Assembleia Geral Extraordinária de 28 de dezembro de 2020 

 

 

SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. (“Companhia”) vem, em 

complemento ao Fato Relevante divulgado em 28 de dezembro de 2020, esclarecer o que segue 

a respeito da aprovação, em Assembleia Geral Extraordinária realizada na mesma data 

(“AGE”), da criação de nova classe de ações preferenciais e a emissão de novas ações 

preferenciais da referida classe: 

 

(i) Foi aprovada, entre outras matérias, a emissão de 1.216.546 novas ações preferenciais 

classe B, resgatáveis (“Ações”). Estas Ações correspondem a um aumento de 5,7749% das 

ações emitidas pela Companhia, em relação à posição antes do aumento de capital aprovado na 

AGE. Os acionistas atuais tiveram o direito de subscrever 100% das ações preferenciais classe 

B emitidas.  

 

(ii) Foi aprovada, ainda, a emissão de 12 bônus de subscrição pela Companhia, conferindo 

aos subscritores o direito de subscrever, no total para todos os bônus de subscrição emitidos, 

até 1.216.546 ações preferenciais classe A, ou até 1.216.546 ações ordinárias, nos termos 

especificados na ata da AGE (“Bônus de Subscrição”). As ações a serem emitidas na hipótese 

de exercício dos Bônus de Subscrição em sua integralidade pelos respectivos subscritores 

correspondem a um aumento de 5,7749% das ações emitidas pela Companhia, em relação à 

posição antes do aumento de capital aprovado na AGE. Os acionistas atuais tiveram o direito 

de subscrever 100% dos Bônus de Subscrição emitidos. 

 

(iii) Estiveram presentes à AGE acionistas representando 100% do capital social, tendo todas 

as Ações emitidas sido subscritas na mesma data conforme Boletins de Subscrição anexos à ata 

da AGE, sendo que os acionistas Edgard Gomes Corona, Ana Carolina Ferraz de Andrade 

Corona, Diogo Ferraz de Andrade Corona e Camila Corona de Godoy Bueno, com anuência 

dos demais acionistas, cederam em caráter irrevogável e irretratável seus respectivos direitos 

de preferência na subscrição das Ações para o Fitgomes Fundo de Investimento em 

Participações Multiestratégia; 

 



 

 

A ata da AGE está disponível para consulta na página eletrônica da Companhia 

(https://www.smartfit.com.br/ri), bem como nas páginas eletrônicas da Comissão de Valores 

Mobiliários (https://www.gov.br/cvm/pt-br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão 

(http://www.B3.com.br). 

 

 

São Paulo, 29 de dezembro de 2020.  

 

 

 

Afonso Sugiyama 

Diretor de Relações com Investidores 


