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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 
Ficam convocados os senhores acionistas da SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA 
S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 30 de 
abril de 2019, às 11:00 horas, no endereço da sede social da Companhia, na cidade e Estado 
de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1294, 2º andar, Bela Vista, CEP 01310-100, a fim de 
deliberarem, na forma da lei, sobre a seguinte ordem do dia: (1) Tomar as contas dos 
administradores e o Relatório Anual da Administração, e examinar e votar as demonstrações 
financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, referentes 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (2) Deliberar sobre a proposta de 
destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, com a 
retificação dos dividendos declarados em reunião do Conselho de Administração realizada em 
14 de janeiro de 2019 e a aprovação da proposta de orçamento de capital; (3) Reeleger os 
membros do Conselho de Administração da Companhia; e (4) Fixar o limite global da 
remuneração anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2019.  
 
Informações Gerais:  
 
Os acionistas, para tomar parte e votar na Assembleia Geral Ordinária, deverão, nos termos do 
Parágrafo 3º do Artigo 7º do Estatuto Social, provar, mediante documentação original ou cópia 
enviada por e-mail à Companhia, a sua qualidade como acionista, apresentando, 
preferencialmente com até 2 (dois) dias de antecedência da data da Assembleia Geral Ordinária: 
(a) Se Acionista Pessoa Física: (i) documento de identidade do Acionista; (ii) comprovante 
atualizado emitido pela instituição financeira depositária, contendo a respectiva participação 
acionária, datado de, no máximo, 2 dias úteis antes da data de realização da assembleia; e (iii) 
em caso de participação por procurador, documentação listada no item (c) adiante; (b) Se 
Acionista Pessoa Jurídica: (i) documento de identidade do representante legal ou procurador 
presente; (ii) estatuto, contrato social, regulamento (em caso de fundo de investimento) ou 
documentos societários equivalentes atualizados, bem como documento que comprove poderes 
de representação: ata de eleição do representante legal presente ou da pessoa que assinou a 
procuração e do administrador do fundo, se for o caso, registrados no órgão competente; (iii) 
comprovante atualizado emitido pela instituição financeira depositária, contendo a respectiva 
participação acionária, datado de, no máximo, 2 dias úteis antes da data de realização da 
assembleia; (iv) em caso de representação por procurador, documentação listada no item (c) 
adiante; e (c) Se Acionistas representados por procurador, deverão adicionalmente ser 
apresentados os seguintes documentos: (i) procuração, com firma reconhecida, emitida há 
menos de 1 ano da data de realização da assembleia, conforme exigência legal, observado o 
disposto no artigo 126 da Lei 6.404/76 e no Processo CVM RJ2014/3578; e (ii) documento de 
identidade do Procurador. Os originais dos documentos aqui referidos, ou suas cópias, 
dispensada a autenticação e o reconhecimento de firma, deverão ser exibidos à Companhia até 
o momento da abertura dos trabalhos da Assembleia Geral Ordinária.  
 
Voto Múltiplo: Para efeitos do que dispõe o artigo 141 da Lei nº 6.404/76 e a Instrução CVM nº 
282/98, o percentual mínimo do capital votante para solicitação de adoção do processo de voto 
múltiplo é de 5% (cinco por cento). 
 
Encontram-se à disposição dos Acionistas na sede social da Companhia, na página de relação 
com investidores da Companhia (https://www.smartfit.com.br/ri), no site da Comissão de Valores 
Mobiliários (http://www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão 
(http://www.bmfbovespa.com.br), os documentos relacionados a este edital incluindo aqueles 
exigidos pela Instrução CVM nº 480/2009, conforme alterada, incluindo as orientações para 
participação na Assembleia. São Paulo, 29 de março de 2019. Edgard Gomes Corona – 
Presidente do Conselho de Administração. 
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