HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF n.º 49.263.189/0001-02
NIRE 35.300.340.337 | Código CVM n.º 2087-7
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2018
1.
DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 30 de abril de 2018, às 11:00 horas, na
cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Vereador Narciso Yague
Guimarães, nº 1145, 15º andar, Jardim Armênia, Helbor Concept - Edifício Corporate, CEP
08780-500.
2.
DIVULGAÇÕES: O relatório da administração, as demonstrações contábeis e
respectivas notas explicativas, o relatório anual da BDO RCS Auditores Independentes
relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 e os demais documentos
pertinentes a assuntos integrantes da ordem do dia, incluindo a proposta da administração para
a assembleia geral, foram colocados à disposição dos acionistas na sede da Companhia e
divulgados nas páginas eletrônicas da Companhia, da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) e da B3 S.A. – Brasil Bolsa Balcão (“B3”), com mais de 1 (um) mês de antecedência,
nos termos do artigo 133 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada
(“Lei das S.A.”).
3.
PUBLICAÇÕES: O relatório da administração, as demonstrações contábeis e
respectivas notas explicativas e o relatório anual da BDO RCS Auditores Independentes
relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 foram publicados, com mais de
1 (um) mês de antecedência da assembleia geral, no Diário Oficial do Estado de São Paulo, na
edição de 29 de março de 2018, nas páginas 141 a 152, e no jornal “O Estado de S. Paulo”, na
edição de 29 de março de 2018, nas páginas B23 a B28, ficando dispensada, nos termos do
§ 5.º do artigo 133 da Lei da S.A., a publicação do aviso sobre a colocação à disposição dos
documentos prevista no artigo 133, caput, da Lei das S.A.

4.
CONVOCAÇÃO: O edital de convocação foi publicado, na forma do artigo 124 da
Lei das S.A., no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições dos dias 13, 19 e 24 de abril de
2018, nas páginas 52, 72 e 105, respectivamente, e no jornal “O Estado de S. Paulo”, nas edições
dos dias 13, 19 e 24 de abril de 2018, nas páginas B13, B12 e B11, respectivamente.
5.
PRESENÇA: Presentes acionistas representando 77,72% do capital social votante da
Companhia, desconsideradas as ações em tesouraria, conforme assinaturas constantes do Livro
de Presença de Acionistas e por meio de Boletins de Voto à Distância considerados válidos
pela Companhia. Presentes, também, o representante da administração, Sr. Roberval Lanera
Toffoli, e o representante da BDO RCS Auditores Independentes, Sr. Bruno Pires.
6.
MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Henrique Borenstein e secretariados
pela Dra. Nair Veras Saldanha.
7.
ORDEM DO DIA: Reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar, discutir e
votar a respeito da seguinte ordem do dia: (A) EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: (i) o
relatório da administração, as contas dos administradores e as demonstrações contábeis da
Companhia, acompanhadas do relatório anual dos auditores independentes referentes ao
exercício social findo em 31 de dezembro 2017; (ii) orçamento de capital da Companhia para o
exercício de 2018; e (iii) remuneração global anual dos administradores para o exercício de
2018; e (B) EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (i) reforma do artigo 7º do estatuto
social da Companhia para alteração do capital social, passando de R$926.376.294,12
(novecentos e vinte e seis milhões, trezentos e setenta e seis mil, duzentos e noventa e quatro
reais e doze centavos), dividido em 325.881.749 (trezentas e vinte e cinco milhões, oitocentas e
oitenta e uma mil setecentas e quarenta e nove) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem
valor nominal, para R$ 1.190.438.520,12 (um bilhão, cento e noventa milhões, quatrocentos e
trinta e oito mil, quinhentos e vinte reais e doze centavos), dividido em 457.912.862
(quatrocentas e cinquenta e sete milhões, novecentas e doze mil, oitocentas e sessenta e duas)
ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal; (ii) reforma do artigo 8º do
estatuto social da Companhia para alteração do capital social autorizado, passando de R$
1.250.000.000,00 (um bilhão, duzentos e cinquenta milhões de reais) para R$ 2.100.000.000,00
(dois bilhões e cem milhões de reais); (iii) reforma do artigo 17º do estatuto social da
Companhia para contemplar as disposições legais introduzidas à Lei das S.A. pela Lei nº 12.431
de 24 de junho de 2011 referente à eleição de membros do Conselho de Administração; (iv)
reforma do artigo 18º do estatuto social da Companhia para contemplar as exigências

regulatórias introduzidas pelo regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão acerca da composição do Conselho de Administração; (v) reforma dos artigos 5.º, 16.º,
43.º, 44.º, 50.º, 58.º e 63.º do estatuto social da Companhia para contemplar a alteração da
razão social da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros para B3 S.A.
– Brasil, Bolsa, Balcão; e (vi) consolidação do estatuto social da Companhia.
8.
DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia e sendo dispensada, por unanimidade de
votos presentes a leitura dos documentos e propostas objeto da ordem do dia, após o exame e
a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram o
quanto segue:
Em Assembleia Geral Ordinária:
8.1.
Aprovar, por unanimidade de votos presentes, a lavratura da ata na forma de sumário
dos fatos ocorridos, contendo a transcrição apenas das deliberações tomadas, conforme faculta
o artigo 130, § 1.º, da Lei das S.A., bem como a publicação da ata com a omissão das
assinaturas dos acionistas, nos termos do § 2º do artigo 130 da Lei das S.A.
8.2.
Aprovar, por unanimidade de votos presentes, com as abstenções legais, o relatório da
administração, as contas dos administradores e as demonstrações contábeis da Companhia,
acompanhadas das notas explicativas e do relatório anual dos auditores independentes,
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro 2017.
8.3.
Aprovar, por unanimidade de votos presentes, a proposta de orçamento de capital da
Companhia para o exercício de 2018, cuja cópia é autenticada pela mesa e fica arquivada na
sede da Companhia.
8.4.
Aprovar, por maioria de votos presentes, com as abstenções legais, a fixação da
remuneração global anual dos Administradores para o exercício social de 2018 no valor de até
R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais), cabendo ao Conselho de Administração deliberar
sobre a atribuição individual da remuneração aos diretores e conselheiros.

Em Assembleia Geral Extraordinária:
8.5.
Aprovar, por unanimidade de votos presentes, a reforma do artigo 7º do estatuto social
da Companhia para alteração do capital social, passando de R$926.376.294,12 (novecentos e
vinte e seis milhões, trezentos e setenta e seis mil, duzentos e noventa e quatro reais e doze
centavos), dividido em 325.881.749 (trezentas e vinte e cinco milhões, oitocentas e oitenta e
uma mil setecentas e quarenta e nove) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal, para R$ 1.190.438.520,12 (um bilhão, cento e noventa milhões, quatrocentos e trinta
e oito mil, quinhentos e vinte reais e doze centavos), dividido em 457.912.862 (quatrocentas e
cinquenta e sete milhões, novecentas e doze mil, oitocentas e sessenta e duas) ações ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal. Em razão dessa deliberação, o caput do artigo 7º
do estatuto social da Companhia passa a vigorar com a seguinte nova redação:
“Artigo 7º – O capital social é de R$ 1.190.438.520,12 (um bilhão, cento e noventa milhões,
quatrocentos e trinta e oito mil, quinhentos e vinte reais e doze centavos), totalmente subscrito e
integralizado, dividido em 457.912.862 (quatrocentas e cinquenta e sete milhões, novecentas e
doze mil, oitocentas e sessenta e duas) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor
nominal.”
8.6.
Aprovar, por maioria de votos presentes, a reforma do artigo 8º do estatuto social da
Companhia para alteração do capital social autorizado, passando de R$ 1.250.000.000,00 (um
bilhão, duzentos e cinquenta milhões de reais) para R$ 2.100.000.000,00 (dois bilhões e cem
milhões de reais). Em razão dessa deliberação, o artigo 8º do estatuto social da Companhia
passa a vigorar com a seguinte nova redação:
“Artigo 8º – O capital social da Companhia poderá ser aumentado até o montante de R$
2.100.000.000,00 (dois bilhões e cem milhões de reais), independentemente de reforma
estatutária, mediante deliberação do Conselho de Administração, que fixará o preço da emissão e
as demais condições da respectiva subscrição e integralização das ações nos limites do capital
autorizado.”
8.7.
Aprovar, por unanimidade de votos presentes, a reforma do artigo 17º do estatuto
social da Companhia para contemplar as disposições legais introduzidas à Lei das S.A. pela Lei
nº 12.431 de 24 de junho de 2011 referente à eleição de membros do Conselho de
Administração. Em razão dessa deliberação, o artigo 17 do estatuto social da Companhia passa
a vigorar com a seguinte nova redação:
“Artigo 17º – O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 5 (cinco) e, no

máximo, 9 (nove) membros, facultada a eleição de suplentes para cada um de seus membros,
devendo todos serem pessoas naturais, residentes ou não no país. Os membros do Conselho de
Administração serão eleitos ou destituídos pela Assembleia Geral, para um mandato unificado
de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição.”
8.8.
Aprovar, por unanimidade dos votos presentes, a reforma do artigo 18º do estatuto
social da Companhia para contemplar as exigências regulatórias introduzidas pelo regulamento
do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão acerca da composição do Conselho de
Administração. Em razão dessa deliberação, o caput e o parágrafo primeiro do artigo 8º do
estatuto social da Companhia passam a vigorar com a seguinte nova redação:
“Artigo 18º – No mínimo 2 (dois) ou 20% (vinte por cento), o que for maior, dos membros do
Conselho de Administração deverão ser Conselheiros Independentes, conforme definido no
Regulamento do Novo Mercado e expressamente declarado na Assembleia Geral que o eleger.
§ 1º – Quando, em decorrência da observância do percentual referido neste artigo, resultar número
fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para número inteiro imediatamente
superior.”
8.9.
Aprovar, por unanimidade dos votos presentes, a reforma dos artigos 5.º, 16.º, 43.º,
44.º, 50.º, 58.º e 63.º do estatuto social da Companhia apenas para contemplar a alteração da
razão social da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros para “B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão” bem como a sua consolidação, refletindo as alterações deliberadas
nesta Assembleia, na forma do anexo que integra a presente ata.
9.
DOCUMENTOS: Os documentos e propostas submetidos à Assembleia, assim
como as declarações de voto, apresentadas por escrito foram numerados seguidamente,
autenticados pela mesa e pelos acionistas que solicitaram, e ficam arquivados na Companhia.
ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos e
suspensos os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata. Reaberta a
sessão, esta ata foi lida e, uma vez aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mogi das
Cruzes, 30 de abril de 2018 Mesa: (aa) Henrique Borenstein – Presidente; (aa) Nair Veras
Saldanha – Secretária; Representante da Administração: (aa) Roberval Lanera Toffoli;
Representante da BDO RCS Auditores Independentes: (aa) Bruno Pires; Acionistas Presentes:
(aa) Henrique Borenstein; (aa) Henry Borenstein p.p. Roberval Lanera Toffoli; (aa) HÉLIO
BORENSTEIN S.A. – ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO p. Henrique
Borenstein; (aa) Roberval Lanera Toffoli; (aa) Stichting Pensioenfonds Voor Huisartsen p. J.P.
Morgan S.A. – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários p.p. Rogério Alves Rodrigues;
(aa) Centauro I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no
Exterior Longo Prazo p. Ícone Investimentos Ltda. p.p. Roberto Kaminitz; Acionistas
Presentes por meio do envio de Boletim de Voto à Distância: OREGON PUBLIC

EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF
TEXAS; FIDELITY AD S VIII FIDELITY AD GL CAPITAL APP F; FLORIDA RET
SYSTEM TRUST FUND; THE BOARD OF.A.C.E.R.S.LOS ANGELES CALIFORNIA;
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS; SPDR S P EMERGING MARKETS SMALL
CAP ETF; NORTHERN FUNDS GLOBAL REAL ESTATE INDEX FUND;
VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND, A; ADVANCED
SERIES TRUST AST GOLDMAN SACHS MULTI ASSET PORTFO; NORTHERN
TRUST COLLECTIVE GLOBAL REAL ESTATE INDEX FUND LEND; NORTHERN
TRUST COLLECTIVE GLOBAL REAL ESTATE INDEX FUND N L; DYNAMO
COUGAR FIA; ASCESE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; DYBRA FIA; DYC
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; TNAD FUNDO DE INVESTIMENTOS
EM ACOES; SÃO FERNANDO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES;
DYNAMO BRASIL I LLC; DYNAMO BRASIL II LLC; DYNAMO BRASIL III LLC;
DYNAMO BRASIL V LLC; DYNAMO BRASIL VI LLC; DYNAMO BRASIL VIII LLC;
DYNAMO BRASIL IX LLC; KEMNAY DYBRA LLC; DYNAMO BRASIL XIV LLC.
Certifico que é cópia fiel da ata original, lavrada no
Livro de Atas de Assembleias Gerais.
Mogi das Cruzes, 30 de abril de 2018.

___________________
Henrique Borenstein
Presidente

_______________________
Nair Veras Saldanha
Secretária

