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1 A proposta de alteração da redação do parágrafo 11 do artigo 4º, e caput e parágrafo 1º do artigo 20 foi retirada de pauta por unanimidade de votos, sem abstenções, 
com 11.057.992 votos a favor. 

  
       

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

NIRE 35.300.477.570 
Companhia Aberta 

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2018 ÀS 11:00 

 
MAPA FINAL DE VOTAÇÃO 

 

Nº Matéria  
Quantidade de Votos 

Aprovar Rejeitar Abster-se Total 

1 

A lavratura da presente ata de assembleia na forma de 
sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das 

Sociedades por Ações. 
 

11.057.992 0 0 11.057.992 

2 
O ajuste na razão de conversibilidade das ações 
preferenciais classes AI e I. 

 

N/A 
(retirado de pauta por unanimidade de votos, sem abstenções, com 11.057.992 votos a 

favor) 

3 

A alteração da redação dos parágrafos 3º e 11 do 

artigo 4º, das alíneas (a) e (n) do artigo 8º, da alínea 
(e) do artigo 15; inclusão das alíneas (y) e (z) no artigo 

15, do artigo 18, do parágrafo 2º no artigo 19 (com 
renumeração do parágrafo único do artigo 19 para 

parágrafo primeiro), e do caput e parágrafo 1º do 

artigo 20. 
 

11.057.9921 0 0 11.057.992 

4 

Consignar que o Anexo A do Estatuto Social da 

Companhia foi aprovado em Assembleia de Acionistas 
da Companhia ocorrida em 11 de maio de 2018, às 9 

horas. 

 

N/A 

(retirado de pauta por unanimidade de votos, sem abstenções, com 11.057.992 votos a 
favor) 
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São Paulo, 28 de novembro de 2018. 
      

      

AFONSO SUGIYAMA 

Diretor de Relações com Investidores 

 

5 Consolidar o Estatuto Social da Companhia 

N/A 

(retirado de pauta por unanimidade de votos, sem abstenções, com 11.057.992 votos a 
favor) 

6 

A autorização para que os administradores da 

Companhia tomem todas as providências necessárias 
para a formalização das deliberações constantes da 

ordem do dia. 

 

11.057.992 0 0 11.057.992 


