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cNPJ/MF 07 .s94.97810001-78

NrRE 35.300.477.570
Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
Realizada em 21 de novembro de 2017

1. LOCAL, DATA, HORARIO E PRESENCA: Aos 21 (vinte e um) dias do m6s de novembro do ano

de 2017, ds 17:00 (dezessete) horas, na sede social da Smartfit Escola de Gindstica e Danga S.A.

(a "Companhia"), na cidade e Estado de S5o Paulo, na Avenida Paulista, no 1.294,2o andar, Bela

Vista, CEP 01310-100, instalou-se a Assembleia Geral Extraordindria, com a presenga de acionistas

representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se verificou.

2. CONVOCAQAO: Dispensada a publicagdo dos Editais de ConvocagSo, conforme disposto no artigo

124, pardgrafo 40 da Lei n o 6.404176 ("Lei das Sociedades por Ag6es"), err decorrCncia de estarem

presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.

3. MESA: Assumiu os trabalhos o Sr. Edgard Gomes Corona ("Presidente"), QU€ convidou a mim,

Afonso Sug iya ma pa ra secreta ria r ("Secretd rio").

4. ORDEM DO DIA: Discutir e deliberar sobre: (i) a conversSo do registro de emissor de valores

mobiliSrios da Companhia da categoria "8" para a categoria "A" perante a ComissSo de Valores

Mobili5rios ("CVM"), nos termos da InstrugSo CVM no 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme

alterada ("InstruqSo CVM 480"); (ir) a submissSo do pedido de adesSo da Companhia ao segmento

especial de listagem da 83 S.A. - Brasil, Bolsa, BalcSo ("83') designado Bovespa Mais Nivel 2

("Bovespa Mais Nivel 2"); (iii) a aprovagSo da ampla reforma do estatuto social da Companhia para

adaptS-lo is exig6ncias legais de companhia aberta categoria A e ao Regulamento de Listagem e de

AplicagSo de SanE6es PecuniSrias do Bovespa Mais Nfvel 2 da 83 ("Regulamento do Bovespa Mais

Nivel 2"); e (iv) a autorizagSo para a administragio da Companhia praticar todos os atos e

provid6ncias necessdrios d implementagSo da conversSo de registro da Companhia e sua adesSo ao

Bovespa Mais Nivel 2.

5, DELIBERAQ6ES: Os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer

restric6es, deliberaram :

(i) aprovar a conversSo de registro de emissor de valores mobiliSrios da Companhia da categoria "B"

para a categoria "A", bem como a submissSo do referido pedido de conversSo, perante a CVM nos

termos do artigo Bo e 90 da InstrugSo CVM 480;

(ii) aprovar a submissSo do pedido de adesSo da Companhia ao segmento de listagem do Bovespa

Mais Nivel 2 da 83, bem como a celebragSo com a 83 do Contrato de ParticipagSo no Bovespa Mais;

(iii) aprovar a ampla reforma do estatuto social da Companhia, o qual passa a vigorar na forma

prevista no Anexo I i presente ata, para refletir as aprovag6es deliberadas nos itens "i" e "ii" acima,

para adaptS-lo is exigGncias legais de companhia aberta categoria A e ao Regulamento do Bovespa

Mais Nivel 2; e
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(iv) autorizar a administragSo a praticar todos os atos e provid6ncias necessSrios i implementaESo

da conversSo de registro da Companhia e sua adesSo ao Bovespa Mais Nivel 2, podendo tomar todas

as medidas necessSrias junto i 83 com vistas i formalizagSo de tal ades6o.

6. Lavratura e PublicagSo: A unanimidade dos acionistas presentes aprovou a lavratura da

ata na forma de sumdrio, bem como a sua publicaESo com a omissSo das assinaturas dos acionistas

presentes, conforme faculta o artigo 130, par5grafos 10 e 20, da Lei das Sociedades por Ag6es.

7. 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.

Mesa: Edgard Gomes Corona - Presidente; e Afonso Sugiyama - Secretdrio, Acionistas Presentes:
Edgard Gomes Corona; Ana Carolina Ferraz de Andrade Corona; Camila Ferraz de Andrade Corona,

Diogo Ferraz de Andrade Corona; Fundo de Investimento em Participag6es Coronfit - Multiestrat6gia;

P6tria - Brazilian Private Equity Fund III - FIP, p. PStria Investimentos Ltda., p. Daniel Sorrentino e

Gil C. Karsten; Patria Economia Real - FIP, p. Pdtria Investimentos Ltda., p. Daniel Sorrentino e Gil

C. Karsten; Brasil Private Equity III - FIP, p. Pdtria Investimentos Ltda., p. Daniel Sorrentino e Gil C.

Karsten; Pdtria Fit - FIP, p. PStria Investimentos Ltda., p. Daniel Sorrentino e Gil C. Karsten; Pacific

Mezz Bio Participag6es S.A., p. Wolfgang Schwerdtle e Felipe Rodrigues Affonso; Invesfit Holdings

S.A., p. Helson de Castro e Sergio Vicente Bicicchi; Jaguari Comercial e Agricola Ltda., p. Luis

Fernando Americano Ara(jo e Luis Henrique Americano Ararljo; Balmoral Fund, p. Tiago Kretzmann;

Marcos Biagi Americano.

Esta ata 6 c6pia fiel da lavrada em livro pr6prio.

S5o Paulo, 21 de novembro de 2017.



ANEXO I
Estatuto Social Consolidado
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ESTATUTo Sooal
DA

SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A.

Nome e Duraeio

Artiqo 1o Smartfit Escola de Gin5strca e Danga S.A. ("Companhia") 6 uma socredade por ag6es,
com prazo de duragSo indeterminado, regida por este Estatuto Social e pelas drsposig6es legais
brasileiras aplic6veis, em especial a Ler no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e suas alteragoes
posteriores ("Lei das Socredades por Ag6es")

Par6qrafo'1o. Com a admissSo da Companhia no segmento especial de listagem
denomrnado BOVESPA MAIS - NIVEL 2, da 83 S.A - Bolsa, Brasil, Balc6o ('83"), sujeitam-
se a Companhia, seus acionrstas, administradores e membros do Conselho Fiscal, quando
instalado, ds drsposig6es do Regulamento de Listagem do BOVESPA MAIS - NIVEL 2 da
83 ("Requlamento do BOVESPA MA|S * N1VEL 2").

Par6qrafo 20. As disposrg6es do Regulamento do BOVESPA MAIS N1VEL 2
prevalecerSo sobre as disposigoes estatutdrias, nas hrpoteses de prejuizo aos direitos dos
destinat6rios das ofertas p0blicas previstas neste Estatuto Social.

Sede Socia!

Arttqo20. A Companhia tem sua sede social e foro na Avenida Paulista, no 1.294,20 andar,
Bela Vtsta, na cidade e Estado de S5o Paulo, CEP 01.310-100, local onde funcionar6 o seu escrit6rio
admrntstrativo, podendo abrir, transferir e encerrar frhais, ag6ncias, escritorios e representag6es em
qualquer localidade do pais ou do extenor, mediante deliberagSo da Diretorra.

Obieto Social

Artiqo 30 A Companhia tem por objeto as seguintes atividades.

CNAE DESCRICAO DAS ATIVIDADES
93.1 3.1 -00 Atividades de condicionamento fisico
85 92.90 1 Ensino de danca
93.19.1.01 ProducSo e oromocSo de eventos esoortivos
59.14.6 00 Atividades de exibic6o cinematoqr6fica
70.20.4.00 Atrvrdade de consultoria em qestSo empresarial
64.62 0 00 Holdino de rnstiturcoes n6o financeiras
6810.2.02 Aluquel de imoveis proprios

6463800 Outras sociedades de oarticipacSo. exceto holdinqs
77 40 3-00 GestSo de ativos intanqivets n5o financeiros
82 91-1 .00 Atividade de Cobranca extratudicial e lnformacSo Cadastral

Capital Social e Ac6es

Artiqo 4o O capital social totalmente subscrito da Companhia 6 de R$ 247.763.346,26 (duzentos e
quarenta e sete mrlh6es, setecentos e sessenta e tr6s mil, trezentos e quarenta e seis Reais e vinte
e sers centavos), representado por 14.610 138 (catorze milh6es, seiscentas e dez mil, cento e trinta
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e orto) ag6es, sendo 11 057 .992 (onze mrlh6es, cinquenta e sete mil, novecentas e noventa e duas)
ag6es ordin6rias, nominativas e sem valor nominal, 20.000 (vinte mrl) ag6es preferenciais classe A,
805 (oitocentas e crnco) ag6es preferenciais classe AB, 1.311 (mil, trezentas e onze) ag6es
preferenciars classe AC,2752 (duas mil, setecentas e cinquenta e duas) ag6es preferenciais classe
AE, 1.402 (mil, quatrocentas e duas) a96es preferenciais classe AF, 104 (cento e quatro) ag6es
preferencrars classe AG,445 184 (quatrocentas e quarenta e cinco mil, cento e ortenta e quatro)
ag6es preferencrais classe 8,724.715 (setecentas e vinte e quatro mil, setecentas e quinze) ag6es
preferencrars classe C, 1.522.710 (um milhSo, quinhentas e vinte e duas mil, setecentas e dez) ag6es
preferenciais classe E, 775.316 (setecentas e setenta e cinco mil, trezentas e dezesseis) ag6es
preferencrais classe F e 57.847 (cinquenta e sete mil, oitocentas e quarenta e sete) ag6es
preferenciars classe G, todas nominativas e sem valor nominal.

Par6qrafo 1o. Cada aE6o ordin5ria confere ao seu titular o direito a um voto nas
deliberag6es das Assembleias Gerais de Acionistas, cujas deliberag6es ser6o tomadas na
forma da legislagSo aplic6vel.

ParAgrafo 20. Cada agSo preferencial, independente da sua classe, confere ao seu titular o
direito a um voto restrito nas deliberag6es das Assembleias Gerais de Acionistas, cujas
dehberagoes serSo tomadas na forma da legislagSo aplic5vel, exclusivamente nas
seguintes mat6rias:

(a) transformagSo, rncorporagSo, fusSo ou crsSo da Companhia;

(b) aprovagSo de contratos entre a Companhra e o Acionista Controlador,
drretamente ou por meio de terceiros, assim como de outras sociedades nas
quars o Acionista Controlador tenha interesse, sempre que, por forga de
dlsposlgSo legal ou estatut6ria, sejam deliberados em Assembleia Geral de
Acionistas;

(c) avaliagSo de bens destrnados d integralizagSo de aumento de capital da
Companhra,

(d) escolha de instrturgSo ou empresa especializada para determinag6o do Valor
Econ6mico da Companhia, conforme Art. 29 deste Estatuto Social; e

(e) alteragSo ou revogagSo de disposrtivos estatut6rios que alterem ou

modifiquem quatsquer das exig6ncias previstas nesse item, ressalvado que

esse direito a voto prevalecer6 enquanto estver em vigor Contrato de
ParticipagSo no BOVESPA MAIS - NIVEL 2.

Par6qrafo 3o A totalldade das ag6es preferenciais classe A, preferenciais classe AB,
preferenciais classe AC, preferenciais classe AE, preferenctais classe AF e preferenctais
classe AG conferem aos seus respectrvos titulares o direfto ao recebimento de (i)
drvrdendos priorit5rros equrvalentes (i.a) (l) 25% (vinte e cinco por cento) do lucro liqutdo
apurado com base nas demonstrag6es financeiras relatrvas aos exercicios sociais de 2015
a 2018, ou (ll) ao montante total de dividendos determinado pelos Acionistas na
Assembleia Geral Ordrn6ria que aprovar as demonstrag6es financeiras relativas aos
referidos exerclcros, se superar o valor mencionado em (l), lrmitado em at6 99% (noventa
e nove por cento) do lucro liquido apurado em tars demonstragdes financeiras e (i.b) 25%
(vrnte e cinco por cento) do lucro liquido apurado nas demonstrag6es financeiras relativas
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a cada um dos exercicios sociais subsequentes ao de 2018; e (ii) dividendos
correspondentes ao saldo remanescente do lucro liquido, ap6s a distribuigSo de dividendos
priortt6rios conforme os itens anteriores, em igualdade de condig6es com os demais
actonistas. Caso n6o seja realizado o resgate das ag6es preferenciais classe AF ou da
classe F, conforme o caso, previsto no par6rgrafo 8o abatxo, e em qualquer caso, ap6s
decorrido o prazo previsto para o resgate, (a) as ag6es preferenciais classe AF serSo
conversivers em ag6es preferencrais classe AC, por solicitagdo dos acionrstas titulares das
referidas ag6es, e (b) as ag6es preferenciais classe F serSo converslvers em ag6es
preferenciais classe C, por solicitagSo dos acionistas titulares das refendas ag6es. A
totalidade das agoes preferenciais classe A, das ag6es preferenciais classe AB, das ag6es
preferenciais classe AC, das ag6es preferenciars classe AE, das a96es preferenciars classe
AF e das ag6es preferencrais classe AG conferem aos seus respectivos titulares, de acordo
com o artigo 17, ll, da Leidas Sociedades porAg6es, o direito de prioridade de reembolso
de capital sem prOmro em caso de liquidagSo ou dissolugSo da Companhia.

Par5qrafo 40. A totahdade das ag6es preferenciars classe B, das ag6es preferencrais classe
C, das ag6es preferenciais classe E, das ag6es preferenciais classe F e das ag6es
preferenciais classe G conferem aos seus respectivos titulares, de acordo com o artigo 17,
ll, da Ler das Sociedades por Ag6es, o direito de prioridade de reembolso de capital sem
pr6mio em caso de liquidagao ou dissolugSo da Companhra.

Par6qrafo 50. As ag6es preferenciais classe AC, as ag6es preferenciais classe AE, as
a96es preferenciais classe AF, as ag6es preferenciais classe AG, as ag6es preferenciais
classe C, as ag6es preferenoais classe E, as ag6es preferenciars classe F e as ag6es
preferenciais classe G serSo converslveis em ag6es ordin6rras da Companhia, em uma
proporgSo de 1 para 1 (um para um), caso ocorra uma das seguintes hip6teses: (i)
sohcrtagSo pela Companhia, a qualquer tempo, apos 02 de setembro de 2020; (ii)
automaticamente, em caso de aprovagSo de uma operagio resultante de melhores
esforgos de uma subscrrgSo, distribuigSo, colocagdo ou outro tipo de contrato entre a
Companhra e uma ou mais instituig6es financeiras para uma oferta p0blica inicial
estruturada como uma oferta priblica de valores mobili6rios da Companhia (ou de qualquer
pessoa juridica sucessora da Companhia) que seja realizada com um mintmo de ag6es em
circulagSo equrvalente a 25o/o (vinte e ctnco por cento) do caprtal social da Companhia e,
como resultado, os valores mobili6rios da Companhia sejam listados' (a) no segmento de
hstagem Novo Mercado da 83 S.A. - Brasil, Bolsa,Balc6o, (b) na New York Stock
Exchange, ou (c) na NASDAQ Stock Market ("Oferta P0blica Qualificada"), caso em que a
conversSo ser5 efetivada na assembleia geral extraordin5rra da Companhia realizada para

aprovar uma Oferta Publica Qualificada, (iii) quando transfendas, por qualquer meio, a um

dos segurntes acionistas: (a) Coronfit Fundo de lnvestimento em Participag6es, (b) Edgard
Gomes Corona, (c)Ana Carolina Ferrazde Andrade Corona, (d) Camila Ferraz de Andrade
Corona, (e) Diogo Ferraz de Andrade Corona, (f) P6trra - Brazilian Prtvate Equity Fund lll

- Fundo de lnvesttmento em Participag6es, (g) Patria Economia Real - Fundo de
lnvestrmento em ParticrpaEoes, (h) Brasil Private Equity lll - Fundo de lnvestimento em
Particrpag6es ou (i) P6tria Fit - Fundo de lnvestimento em Participag6es, (iv) no caso de
uma transagSo pela qual os trtulares das ag6es preferenciais classe AC, preferenciais
classe AE, preferenciais classe AF, preferenciais classe AG, preferenciais classe C,
preferenciars classe E, preferenciais classe F ou preferenciais classe G, conforme
aphc6vel, sejam obrigados a vender as suas ag6es preferenciais; e (v) a crit6rio dos
titulares das ag6es preferenclars classe AC, preferenciais classe AE, preferenciais classe
AF, preferenciais classe AG, preferenciais classe C, preferenciais classe E, preferenciais
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classe F ou preferencrars classe G, conforme o caso, no caso de uma transagSo pela qual
os titulares das ag6es preferenciars classe AC, preferenciais classe AE, preferenciais
classe AF, preferenctais classe AG, preferenciais classe C, preferenciais classe E,
preferenciais classe F ou preferenciars classe G, conforme aplic6vel, tenham o direito de
vender todas as suas ag6es preferencials.

Par6qrafo 60. As ag6es preferencrars classe AB e as ag6es preferenciais classe B serSo
conversiveis em a96es ordin6rras da Companhia, em uma proporgSo de 1 para 1 (um para
um), caso ocorra uma das seguintes hip6teses: (i) solicrtag6o pela Companhia, a qualquer
tempo, apos 10 de julho de 2019; (ii) aprovagSo de uma Oferta Priblica Qualificada, caso
em que a conversSo serd efetivada na assembleia geral extraordin6ria da Companhia
realizada para aprovar uma Oferta P[bhca Qualificada, (iii) quando transferidas, por
qualquer meto, a um dos seguintes acionistas: (a) Coronfit Fundo de lnvestimento em
Particrpag6es, (b) Edgard Gomes Corona, (c) Ana Carolina Corona Spinola, (d) Camila
Ferraz de Andrade Corona, (e) Diogo Ferraz de Andrade Corona, (f) Pdrtria - Brazilian
Prvate Equity Fund lll - Fundo de lnvestimento em Participag6es, (g) P5tria Economia
Real - Fundo de lnvestimento em Participag6es, (h) Brasil Private Equity lll - Fundo de
lnvesttmento em Partrcipag6es ou (i) P6trra Fit - Fundo de lnvestimento em Participag6es.

Par6qrafo 70. A conversSo das ag6es preferenciais classe AB ou das ag6es preferenciars
classe AC ou das ag6es preferenciais classe AE ou das agoes preferenciais classe AF ou
das ag6es preferenciais classe AG ou das ag6es preferenciais classe B ou das ag6es
preferenciais classe C ou das ag6es preferenciais classe E ou das ag6es preferenciais
classe F ou das ag6es preferenciais classe G ocorrerd por meio do registro da conversSo
no livro de registro de ag6es da Companhia, incluindo (i) o registro das novas ag6es
ordtn6rtas e (ii) o cancelamento das ag6es preferenciais classe AB ou das a96es
preferenctais classe AC ou das ag6es preferencrais classe AE ou das a96es preferenciais
classe AF ou das agoes preferenciais classe AG ou das ag6es preferencrais classe B ou
das ag6es preferenoais classe C ou das a96es preferenciais classe E ou das ag6es
preferencrars classe F ou das agoes preferenciais classe G convertidas. A Companhia
notrficar6 os acionistas trtulares de ag6es convertidas em at6 10 (dez) dias 0ters da
ocorrOncia da conversSo, desde que o respectivo acionrsta tenha seus dados de
comunrcagSo registrados na sede da Companhia, e a Assembleia Geral de Acionistas
imediatamente subsequente dever6 alterar este Estatuto Social para refletir a alteragSo na
representag6o do capital social da Companhia. A conversSo das agoes preferenciais classe
AB ou das ag6es preferenciais classe AC ou das ag6es preferencials classe AE ou das
ag6es preferenciais classe AF ou das ag6es preferenciais classe AG ou das ag6es
preferenciais classe B ou das agoes preferenciais classe C ou das ag6es preferenciais
classe E ou das ag6es preferenctars classe F ou das ag6es preferencrais classe G, nos
termos deste Estatuto Social, n5o depende16 de qualquer deltberagSo ou formalidade, nem
da anu6ncia dos titulares das respectivas ag6es (com excegSo das hipoteses previstas no
pardrgrafo 20 e na allnea (v) do pardgrafo 50 acima, conforme aplic6vel), e a administragSo
da Companhia poder6 promover e pratrcar todos os atos necess6rios d realizag6o e
efetivaESo da conversSo conforme prevista neste Artigo.

Par6qrafo 80. A partir de 10 de julho de 2019, as ag6es preferenciais classe AB e as ag6es
preferenciais classe B serSo resgatdveis pela Companhia, mediante solicitagSo de seus
titulares, desde que atendidos os segurntes requisitos, cumulativamente: (i) a solicitagSo
para resgate ocorra at6 o dra 10 de agosto de 2019; e (ii) n5o tenha ocorrido uma Oferta
Pribhca Qualifrcada O resgate dever6 ser realizado pelo prego de R$96,415239 (noventa
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e sets reais, quarenta e um centavos e cinco mil, duzentos e trinta e nove d6cimos de
mtl6simos de centavos) por ag6o, ajustado pela variagSo do indice IPCA a partir de 10 de
julho de 2014 ate a data do efetivo resgate, subtraldos os valores pagos ou declarados a
titulo de dtvtdendos, juros sobre caprtal pr6prio ou redugSo de capital. O resgate dever6
observar o segurnte procedrmento:

(a) o actonista trtular de agoes preferenciais classe AB e/ou ag6es preferenciais
classe B, conforme o caso, dever6 notificar, por escrito, a Companhra,
especificando o numero de ag6es preferenciais classe AB e/ou ag6es
preferenciais classe B, conforme o caso, de sua titularidade que pretende que
se;am resgatadas, informando, ainda, os dados da conta banc6ria na qual
dever6 ser depositado o valor correspondente ao resgate das suas agoes pela
Companhra;

(b) recebida, tempestivamente, a notfrcagSo citada em (a) acima, a Companhia
realizarl o resgate, transferindo ao acionrsta titular de ag6es resgatadas o
valor correspondente, em moeda corrente nacional, e procedendo ao
cancelamento de suas ag6es no hvro de registro de ag6es nominativas da
Companhia e a Assemblera Geral de Acronrstas rmediatamente subsequente
dever6 alterar este Estatuto Social para refletrr a alteragSo na representagSo
do capital social da Companhia.

Par6qrafo 9o. As ag6es preferencrais classe AC, classe AE, classe AF, classe AG, classe
C, classe E, classe F e classe G serSo resgatSveis pela Companhia, desde que atendidos
os segurntes requisitos, cumulativamente. (r) n5o tenha ocorrido uma Oferta P(blica
Qualrficada at6 02 de setembro de 2020; (ir) os trtulares das ag6es preferenciais classe AC,
classe AE, classe AF, classe AG, classe C, classe E, classe F e/ou classe G, conforme o
caso, tenham requerido, at6 02 de setembro de 2020, o desdobramento de suas ag6es
preferenciais classe AC, classe AE, classe AF, classe AG, classe C, classe E, classe F
e/ou classe G, conforme aphc6vel, de forma que a partrcrpag6o dos titulares das ag6es
preferenciais classe AC, classe AE, classe AF, classe AG, classe C, classe E, classe F

e/ou classe G, no caprtal socral total da Companhia aumente em 33% (trinta e tr6s por
cento) em relagdo ds suas participag6es originais; e (iri) a Companhia tenha manifestado
aos titulares das ag6es preferenciais classe AC, classe AE, classe AF, classe AG, classe
C, classe E, classe F e/ou classe G, conforme o caso, ate 10 (dez)dias apos a requisigSo
do desdobramento, conforme item (ii) acima, sua intengSo de resgatar a totalidade das
ag6es preferenciais classe AC, classe AE, classe AF, classe AG, classe C, classe E, classe
F e/ou classe G, conforme aphc6vel, em circulagSo. O resgate das ag6es preferenciais
classe AC e classe C dever6 ser realizado pelo prego de R$96,415239 (noventa e seis
reats, quarenta e um centavos e crnco mil duzentos e trinta e nove d6cimos de mil6simos
de centavos) por agio, alustado pela vanagSo do lndice IPCA a partir de 30 de setembro
de 2014 ate a data do efetivo resgate, subtraidos os valores pagos ou declarados a titulo
de dividendos, juros sobre capital pr6prio ou redugSo de capital. O resgate das ag6es
preferenciais classe AF, das ag6es preferencrals classe AG, das ag6es preferenciais classe
F e das ag6es preferenciais classe G deverdr ser realizado pelo prego de R$131 ,965527
(cento e trrnta e um reais, noventa e seis centavos e cinco mil, quinhentos e vinte e sete
d6crmos de mil6simos de centavos) por ag6o, alustado pela variag5o do indice IPCA a
partrr de 05 de setembro de 2016 at6 a data do efetivo resgate, subtraidos os valores pagos
ou declarados a titulo de dividendos, juros sobre capital pr6prro ou redugSo de capital. O
resgate das ag6es preferenciars classe AE e das ag6es preferenciais classe E dever6 ser



realizado pelo prego de R$137,412725 (cenlo e trinta e sete reais, quarenta e um centavos
e dois mil, setecentos e vinte e cinco d6cimos de mil6simos de centavos) por ag6o, alustado
pela variagSo do indice IPCA a partir de 05 de setembro de 2016 al6 a data do efetivo
resgate, subtraldos os valores pagos ou declarados a titulo de dividendos, juros sobre
capital proprio ou redugSo de capital

Par6qrafo 10. As ag6es serSo indivislveis em relagSo d Companhia.

Par6grafo 1 'l . E assegurado aos acronistas o direito de preferdncia na subscrig6o de novas
ag6es, na proporgao de sua participagSo no capital social, observadas as disposrg6es
legais aphc6veis.

Paragrafo 12. A propriedade das ag6es ser6 comprovada pela inscrigSo do nome do
acionrsta no livro de "Registro de Ag6es Nominativas". Mediante solicitagSo de qualquer
actonista, a Companhra emitirS certificado de ag6es, que poderSo ser agrupados em tltulos
mfltrplos e, quando em(idos, serSo assinados por 2 (dois) Diretores.

Assembleia Geral de Acionistas

Artrqo 50 As Assembleias Gerais de Acionistas realizar-se-5o ordinariamente uma vez por
ano, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercicio social, a fim de
que sejam discutrdos os assuntos previstos em lei.

Artiqo 60 As Assembleias Gerais Extraordin6rras serSo realizadas sempre que necess6rio, quando
os interesses sociais assim o exigirem, ou quando as disposig6es do presente Estatuto Social ou da
legislag6o aplicdvel exigirem deliberagSo dos Acionistas.

Artiqo 70 As Assembleras Gerais de Acionrstas, Ordrn6rias ou Extraordin6rras, poderSo ser
convocadas pelo Conselho de AdministragSo e serSo presididas pelo Diretor Presidente que, por sua
vez, dever6 rndicar o Secret6rio.

Par6qrafo 1o Os acionistas serSo convocados para as Assembleras Gerais de Aciontstas,
em primeira convocagSo com anteced6ncra mlnima de 15 (qurnze) dtas e em segunda
convocaqSo com anteced6noa minima de 8 (oito) dias, ambos da data da respectiva
Assembleia, com indrcagSo das mat6rias a serem discutidas, acompanhadas dos
documentos a elas pertrnentes, quando for o caso, observando-se, ainda, as disposig6es da
Lei das Sociedades por AEoes relativas ds convocag6es de Assembleias.

ParAgrafo 20. lndependentemente das formalidades prescritas na Lei das Soctedades por

Ag6es e no par6grafo anterior, ser6 considerada regular a Assembleia Geral a que

comparecerem todos os Acionistas.

Par6qrafo 3o. Somente poderdo tomar parte na Assembleia Geral, os actonistas cujas

aEoeJestelam registradas em seu nome no Livro de Registro de Ag6es Nominativas, com 2
(dois) dias uteis de anteced6ncia da data designada para a realizaglo da referida
Assemblera Geral.

Par6qrafo 40 Ser6 considerado presente dr Assemblera Geral o acionista que possa dela
partrcipar d distAncia, atrav6s de meio de comunicagSo adequado, incluindo, mas a tanto
n6o se limitando, por meio de 6udro ou video-confer6ncia, tudo sem qualquer prejuizo d
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validade das decis6es tomadas, manrfestando seu voto. Referido acionista dever6, em at6 3
(tr6s) dias [teis subsequentes d realrzagSo da reuniSo, confirmar o voto atrav6s da
assinatura da respectiva ata de Assembleia Geral lavrada em hvro proprro e do Livro de
Presenga de Acionistas da Companhia.

Par6qrafo 50 As deliberagdes nas Assembleias Gerais de Acionistas serSo tomadas pela
maiorta absoluta dos acionistas detentores das ag6es com direito a voto de emissSo da
Companhia, observado as mat6rias a serem deliberadas, considerando o voto restrito das
ag6es preferencrats previsto neste Estatuto Social.

Artiqo 80 Al6m das mat6rras prevrstas em lei, sio de competBncia exclusiva da Assembleia
Geral de Acronistas as seguintes:

(a) aumento ou redugSo de capital da Companhia ou de qualquer de suas subsrdidnas
ou a emtssSo de todo e qualquer valor mobrli6no, ou titulo converslvel em valor
mobili6rro, pela Companhia e fixagSo do respectivo prego de emiss6o;

(b) realizagSo de permuta de ag6es ou da95o em pagamento mediante a utilizagSo de
ag6es de emissSo da Companhia;

(c) quaisquer operag6es envolvendo fus6o, cis5o, rncorporagSo e incorporagSo de
ag6es em que a Companhia seja parte, bem como a decisio de se proceder d
transformagSo ou qualquer outra forma de reestruturagSo societ6ria envolvendo a
Companhia, ou a decisSo de suspender qualquer desses processos;

(d) alteragSo do n0mero de membros que comp6em o Conselho de AdmintstragSo da
Companhia;

(e) elerg6o ou destituig6o dos membros do Conselho de AdministragSo da Companhia;

(0 a alteragSo de qualquer dispositivo deste Estatuto Social;

(g) requerrmento, pela Companhia, de processo de recuperagSo judicial ou extrajudicial
ou falOncia, asstm como a hqurdag6o, dissolugSo ou extingSo da Companhia, e ainda
a decrsSo de suspender qualquer desses processos;

(h) adogSo de dehberagSo acerca de qualquer mat6na que, em decorr6ncia de previsSo
legal ou deste Estatuto Socral, quando for o caso, outorgue ao acionista respectivo
o direito de retrrar-se da Companhta, mediante reembolso de suas a96es,

(i) a distrrburgSo de dividendos, rnclusive intermedi6rros, observadas as disposig6es
legais aplrc5veis d especie;

(j) escolha ou substituigSo dos auditores rndependentes da Companhia que n6o selam
uma das seguintes: KPMG, E&Y, PwC ou Deloitte;

(k) realizaElo de qualquer transagSo com pessoa que, a respeito da Companhia, suas
controladas e/ou quaisquer dos acionistas, seja, direta ou indiretamente, afiliada,
controlada, acionista, conselheiro, adminrstrador, diretor, filho(a), enteado(a),
neto(a), par(m5e), padrasto(a), avos, cOnjuge, joint venture na qual a Companhia,
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os acionistas ou afiliadas invistam, que represente uma obrigagSo para a Companhia
cujo valor apurado em um perlodo de 12 (doze) meses, em uma operagSo individual
ou em uma s6rre de operaE6es relacionadas, seja superior ao equivalente a 1% (um
por cento) do faturamento bruto da Companhia apurado no frm do exercicio social
rmedratamente anterior;

(l) criaESo de planos de opgSo de compra de ag6es para a administragSo ou para os
empregados da Companhia que contemplem a emissSo de ag6es representando
mars de 5% (cinco por cento) do total de agoes emitidas da Companhia;

(m) realizaqSo de resgate de aq6es de emissSo da Companhia, e

(n) o exercicro dos direitos de voto da Companhra com relagSo ds mat6rias listadas
neste Artigo 8o, nas assembleias gerais de acionistas, reuni6es de s6cios ou
alteragoes de contrato social de qualquer sociedade, associag6o ou outro
empreendrmento nos quais a Companhra seja acionista ou socia.

Administracio da Companhia

Artiqo 90 A Companhia ser6 administrada por um Conselho de AdministragSo e por uma
Diretorra, que terSo as atribuig6es conferidas por lei e por este Estatuto Socral, estando os Diretores
dispensados de prestar caugSo para o exerclcio de suas fung6es.

Par6grafo 1o. Os administradores serSo investrdos nos seus cargos mediante assinatura
de termo de posse no Livro de Atas do Conselho de AdmrnistragSo ou da Diretoria, conforme
o caso, e permanecerSo em seus respectivos cargos at6 a posse de seus sucessores.

ParAgrafo 20. A posse dos membros do Conselho de Administrag6o e da Diretorta estard
condrcionada d pr6via subscriqSo do Termo de Anu6ncia dos Administradores nos termos
do drsposto no Regulamento do BOVESPA MAIS - NiVEL 2, bem como ao atendimento dos
reqursrtos legais aphc6veis

Artiqo 10. A remuneragio global da administrag5o ser6 anualmente fixada pela Assembleia
Geral de Acronistas, cabendo ao Conselho de AdministragSo deliberar sobre a sua distribuigSo entre
os membros do Conselho de AdministraqSo e da Diretorta.

Conselho de AdministracSo

Artiqo 1'l O Conselho de AdmrnistragSo ser6 composto por 6 (sers) membros eleitos pela

Assemblera Geral de Acionistas, para um mandato unificado de 1 (um) ano, permitida a reeleigSo, e
por ela destrtuiveis a qualquer tempo.

Par6qrafo 1o. O Presidente do Conselho de Administragio ser6 rndicado pela Assembleia
Geral de Actonistas que eleger os membros do Conselho de AdministragSo.

Parbqrafo 20. Ocorrendo vaga no Conselho de AdministragSo, ser6 convocada
Assemblera Geral para deliberar sobre a referida substituigSo, a ser realizada no prazo de

30 (tnnta) dias, contados da data da vac6ncia
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Artiqo 12. As reunr6es do Conselho de Administrag5o poderSo ser convocadas por qualquer de
seus membros e deverSo ocorrer ordinariamente uma vez a cada 2 (dois) meses, ou
extraordrnarramente sempre que necessdrio, e serSo convocadas com 5 (crnco) dias titeis de
antecedOncra, por meio de comunicagSo escrita enviada aos Conselheiros, aceitando-se e-mail com
confirmagdo de recebimento, com indicagSo das mat6rias a serem discutidas, acompanhadas dos
documentos a elas pertinentes, quando for o caso A presenga de todos os membros do Conselho
de Admrnrstrag6o permiti16 a realizagSo de Reunr6es do Conselho de Administrag6o
independentemente da convocagSo aqui prevrsta.

Artiqo 13. As reuni6es do Conselho de AdministragSo poderSo validamente instalar-se com a
presenga de no mlnrmo 5 (crnco) dos seus membros e serSo presididas pelo Presidente do Conselho
de Adminrstragio ou, na sua aus6ncia, por qualquer dos seus membros, que ser6 eleito pela maiorta
dos Conselheiros presentes. Ser6 consrderado presente d reuniSo o Conselheiro que possa dela
participar d distAncra, atrav6s de meio de comunicagSo adequado, incluindo, mas a tanto n5o se
Irmitando, por mero de 6udio ou vldeo-confer6ncia, tudo sem qualquer prejuizo d validade das
decisoes tomadas, manfestando seu voto. Refendo Conselheiro dever6, em at6 3 (tr6s) dias 0teis
subsequentes d realizagSo da reunrSo, confirmar o voto emitrdo atrav6s de carta registrada, fac-
simile, telegrama, e-marl com confirmagSo de recebimento ou qualquer outro meio que evidencie o
recebimento do voto pela Companhia, comunicagoes estas que deverSo ser enderegadas ao
Presidente do Conselho de AdministragSo.

Artiqo 14" As delrberag6es nas reuni6es do Conselho de Administragdo acerca das mat6rias
previstas em lei e no Artigo 15 abarxo serSo tomadas pelo voto de no minimo 5 (cinco) membros do
Conselho de AdministragSo.

Artiqo 15. Al6m das mat6rias previstas em lei, s6o de compet6ncia exclusiva do Conselho de
AdministragSo da Companhia as seguintes:

(a) aprovagSo para celebragSo de contratos de qualquer natureza que, tndividualmente
rmpliquem obrrgag6es para a Companhta no valor tgual ou superior a R$

3.000.000,00 (trr3s milh6es de reais) por ano ou, quarsquer contratos, cuja soma
rmphque obrigag6es para a Companhia em montante superior a R$ 4.500.000,00
(quatro milh6es e quinhentos mrl reais) por ano, exceto se prevtstos no orqamento
anual da Companhia e de suas subsidr6rias, conforme for o caso;

(b) investimentos ou despesas anuais de qualquer natureza, que n5o estejam previstos
no orgamento anual da Companhia, em projetos que excedam, de forma individual
ou agregada, o montante de R$ 4 500 000,00 (quatro milhoes e quinhentos mil reats)

no mesmo exercicto soctal,

(c) aqurslgSo de participagSo societ6ria ou outro trpo de investimento em outras
sociedades, bem como a aulorizagdo para qualquer ttpo de associagSo ou

celebragSo de acordos de acionistas ou de voto envolvendo a Companhia;

(d) contratagSo de empr6stimos ou financiamentos pela Companhia em montante,

indrvidual ou agregado, superior a: (i) R$ 4.500.000,00 (quatro milhOes e quinhentos
mil reais) dentro do prazo de 12 (doze) meses; ou (ii) 15% do EBITDA dos 0ltimos
12 (doze) meses, o que for maior, exceto se previsto no orgamento anual da
Companhta;
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(e) qualquer constituigSo de quaisquer 6nus ou gravames de qualquer natureza,
incluindo drreito real de garantra, alienag6o fiducr5ria em garantia, hipoteca,
restrigSo, servidSo, encargo, penhor, usufruto, opg6es, acordos de voto e quaisquer
outros direitos, restrrg6es ou reivindicag6es de qualquer natureza, ludicial ou
extrajudicial, por mars prrvilegiado ou especial que seja, sobre ativos da pr6pria
Companhia, ou prestagSo de aval, fianga ou outra modalrdade de garantia para
garantir obrigagoes de terceiros que n5o se;am suas Subsidi5rias, observado os
hmites previstos no item "d" acima;

qualquer alienagSo ou aquisigSo de agSes ou quaisquer valores mobili6rios de
emrssSo da Companhia ou de ag6es ou quotas de suas subsidi5rias;

alienagSo, oneragSo, locagSo de bens ou direitos da Companhia ou de qualquer de
suas subsidr6rias, que dentro do mesmo exercicio social representem valor
rndividual ou agregado rgual ou superior a R$ 4.500 000,00 (quatro milh6es e
quinhentos mil rears),

alrenagSo, onerag5o ou transfer6ncia de propriedade intelectual ou software da
Companhia ou de qualquer de suas subsidi6rias,

constrtuigSo de novas subsidi5rias, por ou com partrcipagSo da Companhia, salvo
Sociedades de Proposrto Especifico - SPE ou empreendimentos cuja criag5o esteja
prevista no orgamento anual da Companhia;

alteragSo do n[mero de membros da Diretoria da Companhia e a determinagSo e/ou
alteragSo das fung6es dos Diretores sem designagSo especifica, em ambos os
casos respertado o disposto neste Estatuto Social;

eleigSo ou destituigSo dos membros da Diretoria da Companhia;

particrpagSo da Companhia ou de suas subsidt5rias em grupo de sociedades;

dehberagSo envolvendo a abertura de caprtal pela Companhra, bem como programa
de recompra de agSes de emissSo da Companhia;

cancelamento de registro de companhia aberta da Companhta ou de qualquer de
suas substdi6rtas ou saida do segmento de governanga corporativa do novo
mercado da 83 S.A. - Brasil, Bolsa, BalcSo, quando for o caso, e todos os
procedimentos decorrentes de tal cancelamento;

a proposta a ser apresentada dr delberagSo da Assembleia Geral de Acionistas, para

a fixagSo da remuneragSo e das politrcas de benefictos de todo e qualquer
administrador da Companhia ou de suas subsidi6rias, incluindo os membros de
qualquer org6o consultrvo ou t6cnico criado na forma do disposto no artigo 160 da

Lei das Socredades por Ag6es ou por este Estatuto Social e membros do Conselho
Frscal da Companhia e de suas substdi6rias,

celebragSo de qualquer contrato envolvendo, de um lado, a Companhia ou qualquer
de suas subsidi6rras, e de outro, qualquer um de seus acionistas ou suas afiliadas
(partes relacronadas) ;

(0

(g)

(h)

(r)

(i)

(k)

(t)

(m)
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(o)
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(q) aprovagSo do orgamento anual da Companhia e de suas subsididrias, que
contemplar6 o planelamento comercial e operacional da Companhia. Caso em
determinado exerclcio n5o sela aprovado o orgamento anual da Companhia
proposto pelo Drretor Presidente, ser6o observadas as disposrg6es do acordo de
acionistas na sede da Companhia.

(r) aprovagSo de plano quinquenal de negocios da Companhia e de suas subsidi6rias
e suas respectivas revis6es;

(s) aprovagSo de planos de outorga de opgSo de compra de agoes a administradores
da Companhia ou de suas subsrdi6rias;

(t) doagSo de recursos de qualquer valor a Partidos Politico ou entidades de classes
ou assocrag6es de qualquer natureza ou doagSo de quaisquer recursos, bens ou
dtreitos da Companhia ou de suas subsidi6rias a quaisquer terceiros,
independentemente de valor,

(u) contratagSo e/ou demissSo de qualquer funcion6rro da Companhia e/ou de suas
subsidi6nas cuja remunerag6o bruta anual sem encargos seja superror ao valor de
R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais);

(v) definigSo e alteragSo de plano de b6nus e demais beneficios, que tenham ou n5o
natureza de sal6rio, para os funcron6rios da Companhia desde que n5o esteja
prevista no orgamento anual da Companhia,

(w) submeter proposta de alteragdo das fung6es de seus Diretores estatut6rros, e/ou a
criagSo de novas diretorias estatut6rias da Companhia para aprovagSo da
Assembleia Geral de Acionistas;

(x) o exercicro dos direitos de voto da Companhia com relagSo ds mat6rras listadas
neste Artigo 15 nas Assembleias Gerars de Acionistas e/ou reuni6es de s6cios ou
alterag6es de contrato social de qualquer Companhia, associagSo ou outro
empreendimento nos quais a Companhia seja acionista ou socia, e

(y) definir hsta triphce de empresas especiahzadas em avaliag6o econ6mica de
empresas para a elaboragSo de laudo de avaliagSo das ag6es da Companhia, nos
casos de oferta publica de ag6es para cancelamento de registro de companhia
aberta ou para saida do BOVESPA MAIS - NIVEL 2.

Par6grafo Unrco. Os valores relacionados nas alineas deste Artigo 15 deverSo ser
atualtzados anualmente pelo indrce Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (o "lPCA") a

partrr de 01 de laneiro de 2013.

Diretoria

Artrqo 16. A diretoria ser6 composta por no minrmo 2 (dois) e no mAximo 4 (quatro) Diretores,
acronistas ou n5o, residentes no pais, eleitos pelo Conselho de AdministragSo, para um mandato de
1 (um) ano, permitida a reelergSo, e por ele destituiveis a qualquer tempo, sendo 1 (um) Diretor
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Prestdente, 1 (um) Drretor Frnanceiro, 1 (um) Diretor de Relagoes com lnvestidores e 1 (um) Diretor
sem desrgnagSo especifica.

Par6qrafo 1o. Frndos os seus mandatos, poderSo ser nomeados novos Diretores por meio
de deliberagSo do Conselho de Administragdo.

ParSqrafo 2o. Um drretor poderd acumular mais de uma fung5o, desde que observado o
n0mero minimo de Diretores previsto na Lei de Sociedades por Ag6es.

Par6qrafo 30 Compete ao Diretor Presidente, dentre outras atribuig6es que lhe venham a
ser estabelecidas pelo Conselho de AdmrnistragSo: (i) coordenar a diregSo geral dos
negoctos da Companhia, fixar as diretrizes gerais, assim como supervisionar as operag6es
da Companhia; (ri) zelar pelo cumprrmento de todos os membros da Diretoria das diretrizes
estabelecidas pela Assembleia Geral e Conselho de AdministragSo, e (iii) convocar e presidir
as reuni6es da Drretoria

Par6qrafo 40. Compete ao Diretor Financeiro, dentre outras atriburqoes que lhe venham a
ser estabelecidas pelo Conselho de AdministragSo: (i) organizar e supervisionar as
attvtdades admintstrativas das 6reas de finangas da Companhia; (ii) coordenar o controle e
movtmentagSo financeira da Companhia, zelando pela sa0de econ6mica e financeira; e (iii)
gerenctar o orgamento, controlar despesas, implantar controles e reportar o desempenho
financeiro da Companhia.

ParSqrafo 50. Compete ao Drretor de Relag6es com lnvestidores, dentre outras atribuigSes
que lhe venham a ser estabelecidas pelo Conselho de AdmrnrstragSo: (i) coordenar,
admintstrar, dirigir e supervisionar o trabalho de relag6es com investidores, bem como
representar a Companhia perante acionistas, investrdores, analistas de mercado, a CVM, a
83 S.A. - Brasrl, Bolsa, Balcao ("83"), o Banco Central do Brasrl e os demais orgSos de
controle e demais rnstrtuig6es relacionados ds atividades desenvolvidas no mercado de
capttais, no Brasrl e no Exterior; (ii) prestar informag6es ao p[blico investrdor, d CVM e 83,
ds demais Bolsas de Valores em que a Companhia tenha seus valores mobili6rios
negociados, a ag6ncras de rating quando aplic6vel e aos demais 6rg5os relacionados ds
atrvrdades desenvolvrdas no mercado de capitais, conforme legislagSo aplic6vel, no Brasil e
no extenor; e (iii) manter atuahzado os regrstros da Companhia perante a CVM e d 83.

Par6qrafo 60. O Diretor sem designagSo especifica ter6 as fung6es que lhe sejam atribuidas
pelo Conselho de AdminrstragSo, por ocasrSo de sua eleigSo, ressalvada a compet6ncia do
Drretor Presidente fixar-lhe outras atrrbuig6es n5o conflitantes.

Artrqo 17. As reuni6es de Diretorra ser5o convocadas pelo Diretor Presidente, a pedido de
qualquer diretor, sempre que o rnteresse social assim exigir.

Par6qrafo 'l o No caso de aus6ncia tempor5ria de qualquer Diretor, este poderi, com
base na pauta dos assuntos a serem tratados, manfestar seu voto por escrito, por meio de
carta ou fac-simile entregue ao Drretor Presidente, ou ainda, por correio eletrdnico
digitalmente certifrcado, com prova de recebimento pelo Diretor Presidente.

Par1grafo 20. Ocorrendo vaga na Drretorra, compete ao Conselho de Administrag5o a
referida substituigdo, que ser6 delrberada em ReuniSo do Conselho de Administrag6o, a ser
realizada no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da vac6ncia.
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Par6qrafo 30. Os Diretores n6o poderSo afastar-se do exercicio de suas
fung6es por mars de 30 (trinta) dias consecutivos, sob pena de perda de mandato, salvo em
caso de licenga concedrda pelo Conselho de Adminrstrag6o.

Par6qrafo 40. As reuni6es da Diretoria poderSo ser realizadas por meio de teleconferdncia,
videoconfer6ncra ou outros meios de comunicagSo. Tal particrpag5o ser5 considerada
presenga pessoal em referida reuniSo. Nesse caso, os membros da Diretoria que
participarem remotamente da reuniSo da Diretoria deverSo expressar seus votos por meio
de carta, fac-simile ou correio eletr6nico digitalmente certificado.

Pardqrafo 50. Ao termino da reunr6o, dever5 ser lavrada ata, que dever6 ser assinada por
todos os Diretores fisicamente presentes d reuniSo, e posteriormente transcrrta no hvro de
"Atas das Reunioes de Diretoria" da Companhia. Os votos proferidos por Drretores que
participarem remotamente da reuniSo da Diretoria ou que tenham se manifestado na forma
do pariigrafo 1o deste artigo, deverSo rgualmente constar no livro de "Atas das Reuni6es de
Diretoria" da Companhia, devendo a c6pia da carta, fac-simile ou mensagem eletrOnica, em
qualquer caso, contendo o voto do Diretor, ser juntada ao referido livro logo ap6s a
transcrrgSo da ata

Arttqo 18 As deliberag6es nas reuni6es da Diretoria serSo tomadas por maroria de votos dos
presentes em cada reuniSo, ou dos que tenham manifestado seu voto na forma do Artigo 18,
par5grafo 1o deste Estatuto Social, e desde que obtidos os votos favor6veis do Diretor Presidente e
do Diretor Frnanceiro.

Artiqo 19. A Diretoria tem amplos poderes de administragSo e gest6o dos negocios socrais,
podendo deliberar sobre a pr5tica de todos os atos e operag6es relactonados com o objeto socialda
Companhia que n5o forem de competOncia privativa da Assembleia Geral de Acionistas ou do
Conselho de AdministragSo da Companhia.

Par6qrafo Unico. A Diretorra ter6 as seguintes atribuiq6es'

(i) cumprir e fazer cumprir o Estatuto Socral e as deliberag6es do Conselho de
AdmrnistragSo e da Assembleia Geral;

(ii) submeter, anualmente, d apreciagSo do Conselho de AdministragSo, o Relat6rio da
AdministragSo e as contas da Drretoria, acompanhados do relat6rio dos auditores
independentes, bem como a proposta de destinagSo dos lucros apurados no
exerclcio anterror,

(lii) requerer a convocagSo de reuni6es do Conselho de AdministragSo quando tiverem
mat6rias a propor para deliberagSo;

(rv) elaborar e propor ao Conselho de AdministragSo os orgamentos anuais e
plurianuais, os planos estrat6gicos, os proletos de expansSo e os programas de
investimento;

(v) deliberar sobre abertura, transfer6ncia e encerramento de filiais, ag6ncias,
escntorios e representag6es em qualquer localidade do pais ou do exterior; e

0/
19 ---,*'*-.-AlA \

\$RiD/bcrj
sron.*t{



(vt) exercer outras atribuig6es que lhe forem cometidas pelo Conselho de
AdmrnrstragSo

Artiqo 20. A Companhia ser6 devrdamente representada, em julzo ou fora dele, ativa ou
passivamente, perante quaisquer terceiros e repartrg6es publicas federais, estaduais ou municipais:

(a) pelo Drretor Presidente em conjunto com o Diretor Financeiro, ou

(b) pelo Diretor Presidente ou pelo Diretor Financeiro, em conjunto com 1 (um) bastante
procurador; ou

(c) pelo Diretor Presidente ou pelos demais Diretores, isoladamente e exclusivamente para
a pr6tica dos atos rndicados no par6grafo 2o deste artrgo; ou

(d) por um procurador com poderes especificos para a pr6tica do ato.

Par6qrafo'lo. As procurag6es serSo outorgadas em nome da Companhia pelo Diretor
Presidente em conlunto com o Diretor Financeiro, devendo o instrumento de procuragSo
especificar os poderes por meio dele conferidos e, com excegSo daquelas para frns judrciais
e para representag6o da Companhia perante o lnstituto Nacional de Propriedade lntelectual
- lNPl, terSo periodo de vahdade limitado a, no m6xrmo, 1 (um) ano. Na aus6ncia de
determrnagSo de periodo de validade nas procurag6es outorgadas pela Companhia,
presumrr-se-d que as mesmas foram outorgadas pelo prazo de 1 (um) ano.

Parigrafo 20. Qualquer um dos Diretores poder6 representar a Companhia, de forma
isolada, em assembleias de acronrstas e reuni6es de s6cios de quaisquer sociedades nas
quais a Companhia sela trtular de partrcipag6es sooet6rias ou valores mobili6rios de
qualquer natureza, podendo votar e deliberar sobre quaisquer assuntos, presidir e/ou
secretariar quaisquer assembleias ou reuni6es de s6cios, intervir em todos os assuntos da
ordem do dia, propor, deliberar, votar favoravelmente ou desfavoravelmente em relagSo a
qualquer mat6ria, destiturr e eleger conselheiros e diretores da admrnistragSo, aprovar a
remuneragSo dos administradores, aprovar ou reprovar as contas da administragSo, aprovar
a distribuigio de lucros, aprovar modificag6es no estatuto ou contrato social, retificar e
ratificar quaisquer deliberag6es ou atos j6 realizados no passado, abster-se de votar nas
mat6nas que lulgar conveniente, apresentar protestos, impugnag6es, declarag6es de voto,
assinar hvros de presenga, atas e quaisquer documentos e atos societ6rios que se fizerem
necess6rros

Conselho Fiscal

Artiqo21. O Conselho Fiscal somente ser6 instalado nos exercicios sociais em que for
convocado mediante dehberagSo dos Acionistas, nos termos da legislagSo aplic6vel

Artioo 22. O Conselho Fiscal, quando instalado, ser6 composto por, no mlnimo 3 (trOs) e, no

maxtmo, 5 (cinco) membros e por rgual numero de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral de

Acionistas, os quais terSo mandato at6 a Assembleia Geral Ordin6ria seguinte d sua eleig5o.

Par6qrafo 1o. A remuneraEso dos membros do Conselho Fiscal sera
estabelecida pela Assemblera Geral de Acionistas que os eleger.



ParAqrafo 2o. A posse dos membros do Conselho Fiscal estar6 condicionada d pr6via
subscrtESo do Termo de Anu6ncia dos Membros do Conselho Fiscal nos termos do disposto
no Regulamento do BOVESPA MAIS - NiVEL 2, bem como ao atendimento dos requisitos
legars aplic6veis

Exercicio Social e Lucros

Arttgo 23. O exerclcro socral ter6 rnlcro em 1o de laneiro e t6rmino em 31 de dezembro de cada
ano, ocasiSo em que o balango e as demais demonstrag6es financeiras deverSo ser preparados, as
quais deverSo ser auditadas por auditores independentes registrados na CVM.

Par6qrafo 1o. Do lucro liquido apurado no exerclcio, serdr deduzida a parcela de 5% (cinco
por cento) para a constituigSo da reserva legal, que n6o excederA a 20o/o (vrnte por cento) do
capital social.

Pardgrafo 20. Os Actonistas t6m direrto a um dividendo anual n5o cumulativo de pelo
menos 1% (um por cento) do lucro liquido do exerclcio, nos termos do artigo 202 da Lei das
Sociedades por Ag6es

Par6qrafo 30. O saldo remanescente, ap6s atendidas as disposig6es legais, ter6 a
destinagSo determinada pela Assembleia Geral de Acionistas, observada a legislagSo
aplrc6vel.

Par5qrafo 40. A Companhra poder5, a qualquer tempo, levantar balancetes em
cumprimento a requisitos legars ou para atender a interesses societ6rios, inclusive para a
distribuigSo de dividendos rntermedi5rios ou antecrpados, que, caso distribuidos, poderSo
ser imputados ao dividendo minimo obrigat6rio, acima referido.

Par6qrafo 50 Observadas as disposig6es legais pertinentes, a Companhia poder6 pagar
a seus Aoonrstas, por deliberagSo da Assembleia Geral de Acionistas, Juros sobre o capital
proprio, os quars poderSo ser imputados ao dividendo mlnrmo obngat6rio.

Liquidacio

Artrqo 24. A Companhia ser6 liquidada nos casos previstos em lei, sendo a Assembleia Geral
de Acionistas o orgSo competente para determinar o modo de liquidagSo e rndicar o liquidante.

Alienacso do Pode
BOVESPA MAIS - NIVEL 2

Artrqo 25 A AlrenagSo de Controle da Companhia, tanto por meio de uma 0ntca operagio,
como por meio de operag6es sucesstvas, dever5 ser contratada sob a condigSo, suspensiva ou

resolutiva, de que o Adquirente se obrigue a efetivar oferta priblica de aquisig6o das a96es dos
demais acionistas da Companhra, observando as condrg6es e os prazos previstos na legislagio
vigente e no Regulamento do BOVESPA MAIS - N1VEL 2, de forma a assegurar-lhes tratamento
igualit6rio dquele dado ao Acionista Controlador Alienante.

:h
Par6orafo Unico. Para fins do disposto neste Estatuto Social, entende-se por:



a) "Acionista Controlador", o acionista ou Grupo de Acionistas que exerga o Poder
de Controle da Companhia;

b) "Acionista Controlador Alienante", o Acionrsta Controlador quando este
promove a Alienag6o do Controle da Companhia;

c) "Agoes de Controle", o bloco de agoes que assegura, de forma direta ou
indtreta, ao(s) seu(s) trtula(es), o exerclcro rndivrdual e/ou compartilhado do
Poder de Controle da Companhia;

d) "Agoes em Circula96o", todas as ag6es emitidas pela Companhia, excetuadas
as ag6es detrdas pelo Acionista Controlador, por pessoas a ele vinculadas, por
administradores da Companhia e aquelas em tesouraria;

e) "Adqurrente", aquele para quem o Acionista Controlador Alienante transfere as
Agoes de Controle em uma Alienagio de Controle da Companhia,

f) "Alienag6o de Controle da Companhia", a transfer6ncia a terceiro, a titulo
oneroso, das Ag6es de Controle;

g) "Contrato de ParticipagSo no BOVESPA MAIS - N1VEL 2", o contrato
celebrado entre, de um lado, a 83 e, de outro, a Companhia e o Acronrsta
Controlador, contendo disposig6es relativas d listagem da Companhia no
BOVESPA MAIS _ ruiVTI Z;

h) "Grupo de Acronrstas", o grupo de pessoas: (a) vinculadas por contratos ou
acordos de voto de qualquer natureza, seja diretamente ou por meio de
sociedades controladas, controladoras ou sob controle comum; ou (b) entre os
quais haja relagSo de Controle; ou (c) sob controle comum;

r) "Poder de Controle", o poder efetivamente utilizado de dirigir as atividades
socrais e orientar o funcionamento dos 6rg5os da Companhta, de forma direta ou
indireta, de fato ou de direito, independentemente da participagSo aciondria
detida. H6 presungSo relativa de trtularrdade do controle em relagSo d pessoa ou
ao Grupo de Acionistas que seja titular de a96es que lhe tenham assegurado a
maioria absoluta dos votos dos acionistas presentes nas 3 (tr6s) ttltimas
assembleias gerars da Companhia, ainda que n5o seja titular das a96es que lhe
assegurem a maioria absoluta do capital votante;

j) "Regulamento de Sang6es", o Regulamento de AplicagSo de Sang6es
Pecuni6rias do BOVESPA MAIS - N|VEL 2, inclusive suas posteriores
modificag6es, que disciplina a aplicagSo de sang6es nos casos de
descumprimento total ou parctal das obrigag6es decorrentes do Regulamento
BOVESPA MAIS - NIVEL 2; e

k) "Valor Economico", o valor da Companhia e de suas a96es que vier a ser
determinado por empresa especializada, mediante a utilizagSo de metodologia
reconhecida ou com base em outro crit6rio que venha a ser definido pela CVM.



Artiqo 26. A oferta p0blica referida no Art 25 tamb6m dever6 ser efetrvada (r) quando houver
cessSo onerosa de direitos de subscrigSo de ag6es e de outros titulos ou dirertos relativos a valores
mobiliarros conversiveis em ag6es, que venha a resultar na AlienagSo do Controle da Companhia;
ou (ii) em caso de alienagSo do controle de sociedade que detenha o Poder de Controle da
Companhia, sendo que, nesse caso, o Acionista Controlador Alienante ficar6 obrigado a declarar d
83 o valor atribuido d Companhia nessa ahenagSo e anexar documentagSo que comprove esse valor.

Artiqo 27. Aquele que adqurrrr o Poder de Controle, em raz6o de contrato particular de compra
de ag6es celebrado com o Acionrsta Controlador, envolvendo qualquer quantidade de ag6es, estar6
obrigado a: (i) efetivar a oferta p[blica refenda no Artigo 25 acima; e (ii) pagar, nos termos a seguir
indicados, quantia equtvalente d diferenga entre o prego da oferta priblica e o valor pago por agSo
eventualmente adquirrda em mercado admrnistrado pela 83 nos 6 (seis) meses anteriores i data da
aquistg5o do Poder de Controle, devidamente atualizado at6 a data do pagamento. Referida quantia
dever6 ser distribuida entre todas as pessoas que venderam ag6es da Companhia nos preg6es em
que o Adquirente realizou as aquisig6es, proporcionalmente ao saldo liquido vendedor di6rio de cada
uma, cabendo d 83 operacionahzar a distrrbuigSo, nos termos de seus regulamentos.

Artiqo 28 Enquanto estrver em vigor o Contrato BOVESPA MAIS - NiVEL 2, a Companhia ndo
regtstra16 (i) qualquer transferdncra de ag6es para o Adquirente ou para aquele(s) que vrer(em) a
deter o Poder de Controle, enquanto este(s) n6o subscreve(em) o Termo de Anudncia dos
Controladores previsto no Regulamento do BOVESPA MAIS - NIVEL 2; ou (ii) qualquer acordo de
aciontstas que disponha sobre o exerclcro do Poder de Controle sem que os seus signatSrios tenham
subscrito o Termo de Anu6ncia dos Controladores prevrsto no Regulamento do BOVESPA MAIS -
NIVEL 2.

Artiqo 29. Na oferta p[blica de aquisigSo de ag6es, a ser feita pelo Acronista Controlador ou
pela Companhia, para o cancelamento do registro de companhia aberta, o prego minimo a ser
ofertado dever6 corresponder ao Valor Econ6mico apurado no laudo de avaliag5o elaborado nos
termos dos Par6grafos 1o e 2o deste Artrgo, respeitadas as normas legais e regulamentares
aplic6veis

Par6qrafo 1o O laudo de avahagSo referido no caput deste Artigo dever6 ser elaborado
por rnstrturgSo ou empresa especralizada, com experidncia comprovada e independ6ncia
quanto ao poder de decisSo da Companhia, de seus Administradores e/ou do(s) Aciontsta(s)
Controlador(es), al6m de satrsfazer os requisitos do $ 1" do Artigo 8" da Lei das Sociedades
Por Ag6es, e conter a responsabilidade prevista no Pa169rafo 6o desse mesmo Artigo.

Paraerafo 2o. A escolha da rnstituigSo ou empresa especializada respons6vel pela

determrnagSo do Valor Econ6mico da Companhia 6 de compet6ncia privativa da assembleia
geral, a partir da apresentagSo, pelo conselho de administragSo, de llsta triplice, devendo a
respectiva dehberagSo, n5o se computando os votos em branco, e cabendo a cada a95o,
rndependentemente de esp6cie ou classe, o drreito a um voto, ser tomada pela maioria dos
votos dos acionistas representantes das Ag6es em CrrculagSo presentes naquela
assembleia, que, se instalada em primeira convocagSo, dever6 contar com a presenga de

acionistas que representem, no minimo, 20% (vinte por cento) do total de A96es em

CrrculagSo, ou que, se instalada em segunda convocag6o, poder6 contar com a presenga de
qualquer n0mero de acionistas representantes das A96es em CirculagSo.

Artrqo 30. Caso seja deliberada a saida da Companhia do BOVESPA MAIS - N1VEL 2 para
que os valores mobih6rios por ela emitrdos passem a ser negociados fora do BOVESPA MAIS -
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NIVEL 2, ou em virtude de operagSo de reorganizagSo societ6ria, na qual a sociedade resultante
dessa reorganrzag6o n5o tenha seus valores mobili6rios admitidos d negociag6o no BOVESPA MAIS

- NIVEL 2 no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da assembleia geral que aprovou
a referida operagSo, o Acronista Controlador dever5 efetivar oferta pr.iblica de aquisigSo das ag6es
pertencentes aos demars aoonistas da Companhia, no minimo, pelo respectivo Valor Econ6mico, a
ser apurado em laudo de avaliagSo elaborado nos termos dos Par6grafos 1o a 30 do Artrgo 29 deste
Estatuto Socral, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicdrveis.

Par6qrafo 1o O Acionista Controlador estar6 dispensado de proceder d oferta priblica de
aqutstgSo de ag6es referida no caput deste Artigo se a Companhia sarr do BOVESPA MAIS
- NIVEL 2emraz6o da celebragSo do contrato de participaESo da Companhia em um dos
segmentos especiais da 83 denominado BOVESPA MAIS, Nivel 2 de Governanga
Corporativa ou Novo Mercado ou se a companhia resultante de reorganzagSo societ6ria
obtiver autorizagSo para negociagSo de valores mobili5rios no BOVESPA MAIS, Nivel2 de
Governanga Corporativa ou no Novo Mercado no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados
da data da assembleia geral que aprovou a referida operagSo.

ParAgrafo 20. Na hipotese de n6o haver Acronista Controlador, caso seja deliberada a saida
da Companhia do BOVESPA MAIS - N1VEL 2 para que os valores mobili6rios por ela
emitidos passem a ter registro para negociagSo fora do BOVESPA MAIS - N1VEL 2, ou em
vtrtude de operagSo de reorganizagSo societ6ria, na qual a sociedade resultante dessa
reorgantzagSo n5o tenha seus valores mobili6rios admitidos d negociagSo no BOVESPA
MAIS - NIVEL 2 no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da assembleia geral
que aprovou a referida operagSo, a salda estard condicionada d realrzagSo de oferta ptblica
de aqutsigSo de ag6es nas mesmas condigoes previstas no caput deste Artrgo.

Pardqrafo 3o. A assemblera geral referida no Par6grafo 20 acima dever6 defrnir o(s)
responsdvel(is) pela realizagSo da oferta p(blica de aquisrgSo de ag6es, o(s) qual(is),
presente(s) na assembleia, dever6(5o) assumrr expressamente a obrigagSo de realizar a
oferta. Na aus6ncia de definigSo dos responsdveis pela realizag1o da oferta publica de
aquisigSo de a96es, no caso de operagSo de reorganizag6o societ6ria, na qual a companhta
resultante dessa reorganizagio ndo tenha seus valores mobili5rios admitidos d negociag6o
no BOVESPA MAIS - NIVEL 2, caberl aos acionistas que votaram favoravelmente d
reorganizagSo societ6ria realizar a referida oferta.

Artiqo 31. A saida da Companhra do BOVESPA MAIS - N[VEL 2 em razdo de descumprimento
de obrrgag6es constantes do Regulamento do BOVESPA MAIS - N1VEL 2 est6r condicionada d
efetivagSo de oferta p0blica de aquisigSo de ag6es, no mlnrmo, pelo Valor Econ6mico das a96es, a
ser apurado em laudo de avaliagSo de que trata o Art. 29 deste Estatuto Social, respeitadas as
normas legars e regulamentares apltc6veis.

Par5qrafo 1o. O Acronista Controlador dever5 efetivar a oferta priblica de aquisigSo de

ag6es prevista no caput deste Artigo.

Paraorafo,2o. . Na hipotese de n5o haver Acionrsta Controlador e a saida do BOVESPA
MAIS - NiVEL 2 referida no caput deste Artigo decorrer de deliberagSo de assembleia geral,

os acronrstas que tenham votado a favor da deliberagSo que rmplicou o respectivo
descumprrmento deverSo efetivar a oferta p[blica de aquisigSo de ag6es prevista no caput
deste Artigo.

a



ParSgrafo 3o Na hipotese de n6o haver Acionista Controlador e a saida do BOVESPA
MAIS - NIVEL 2 referida no caput deste artrgo ocorrer em razSo de ato ou fato da
administragSo, os adminrstradores da Companhia deverSo convocar assembleia geral de
acionistas, cuja ordem do dia ser6 a deliberag5o sobre como sanar o descumprimento das
obrtgagoes constantes do Regulamento do BOVESPA MAIS - N1VEL 2 ou, se for o caso,
deliberar pela saida da Companhia do BOVESPA MAIS - NiVEL 2.
Par6grafo 40. Caso a assembleia geral mencionada no Par6grafo 30 acima, delibere pela
saida da Companhia do BOVESPA MAIS - NIVEL 2, a referida assembleia geral dever6
definir o(s) respons6vel(rs) pela realizagSo da oferta p0blica de aquisig6o de ag6es prevista
no caput deste artigo, o(s) qual(rs), presente(s) na assembleia, deve16(ao) assumir
expressamente a obrrgagSo de realizar a referrda oferta.

Arbitragem

Artiqo 32. A Companhia, seus acionrstas, administradores e os membros do Conselho Fiscal,
obrtgam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a CAmara de Arbitragem do Mercado, toda
e qualquer dtsputa ou controv6rsra que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda, em
especial, da aplicagSo, validade, efrc6cia, interpretagSo, violag6o e seus efeitos, das disposig6es
contidas na Lei das Sociedades por Ag6es, no estatuto social da Companhia, nas normas editadas
pelo Conselho Monet6rro Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela ComissSo de Valores
Mobili6rios, bem como nas demais normas aplicSveis ao funcronamento do mercado de capitais em
geral, al6m daquelas constantes do Regulamento do BOVESPA MAIS - NIVEL 2, do Regulamento
de Arbitragem, do Regulamento de Sang6es, e do Contrato de ParticipagSo no BOVESPA MAIS -
NIVEL 2.

Disposic6es Finais

Artlqo 33 A Companhia deverd observar os acordos de acionrstas arquivados em sua sede,
devendo a Diretoria abster-se de langar transfer6ncias de ag6es e o Presidente da Assembleia Geral
de Acionrstas e o Presidente do Conselho de Administragao abster-se de computar votos contr6rios
aos seus termos, nos termos do artigo 118 da Lei das Sociedades por Ag6es.

Artiqo 34

Artiqo 35

A Companhia nunca emitiu e n5o poderdr emitir partes benefici6rias.

A Companhia drsponibrlizarl aos acionistas os contratos celebrados com partes
relacionadas, acordos de acionrstas e programas de opE6es de aquisigSo de ag6es ou de outros
tltulos ou valores mobili6rios de sua emissSo.

Artigo 36. No caso de abertura de seu capital, a Companhia obriga-se a aderir a segmento
especial de bolsa de valores ou de entidade mantenedora de mercado de balcSo organrzado que

assegure, no mlnimo, nlvers diferenciados de pr6ticas de governanga corporativa prevtstos nos
artigos 11, 32,34 e 35 deste Estatuto Soctal.

Artigo 37. Em tudo o que for omtsso o presente Estatuto Social, serSo aplicadas as dtsposig6es
teges pert,nentes, bem como do Regulamento do BOVESPA MAIS - N1VEL 2. u
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