HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF n.º 49.263.189/0001-02
NIRE 35.300.340.337 | Código CVM n.º 20877
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2019

1.
DATA E HORA E LOCAL: Aos 28 dias do mês de março de 2019, às 17 horas, na filial da
Helbor Empreendimentos S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Paulista, n.º 1.294, 13º andar, Bela Vista, CEP 01310-915.
2.
CONVOCAÇÃO: O aviso de convocação foi enviado aos membros do Conselho de
Administração, nos termos do artigo 25 do estatuto social da Companhia.
3.
MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Henrique Borenstein, e secretariados pelo
Sr. Roberval Lanera Toffoli.
4.
PRESENÇA: Compareceram à reunião os seguintes membros do Conselho de
Administração: Srs. Henrique Borenstein, Henry Borenstein, Moacir Teixeira da Silva, Décio
Tenerello, Milton Almicar Silva Vargas e Paulo Libergott. Presente, também, o Sr. Roberval
Lanera Toffoli, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia.
5.
ORDEM DO DIA: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia
para tratar da seguinte ordem do dia: deliberar sobre (i) a aprovação das contas dos Diretores, o
relatório da administração e as demonstrações contábeis da companhia, acompanhadas do
relatório anual dos auditores independentes referentes ao exercício social findo em 31 de
dezembro 2018; (ii) proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2019;
(iii) proposta de remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2019; (iv)
convocação de assembleia geral ordinária e extraordinária da Companhia; (v) ratificação da
renúncia do diretor Jurídico, Sr. Eduardo Akira Sugino; (vi) eleição de novo diretor jurídico,
devida a vacância do cargo ou extinção do cargo; e (vii) assuntos gerais de interesse da
Companhia.

6.
DELIBERAÇÕES: Após o exame, a discussão e a votação das matérias constantes da ordem
do dia, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram o quanto segue:
6.1
Aprovar, por unanimidade de votos dos presentes, com abstenção do Sr. Henrique
Borenstein e do Sr. Henry Borenstein, as contas dos Diretores, o relatório da administração e as
demonstrações contábeis da companhia, acompanhadas do relatório anual dos auditores
independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro 2018, e que, autenticadas
pela mesa, ficam arquivadas na sede da Companhia.
6.1.1

As contas dos administradores, o relatório da administração, as demonstrações
contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018
e o relatório dos auditores independentes serão submetidos à apreciação dos
acionistas da Companhia em assembleia geral ordinária, nos termos do artigo
132 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das
S.A.”).

6.1.2

O relatório da administração, as demonstrações contábeis referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, o relatório dos auditores
independentes e os demais documentos a serem apreciados pelos acionistas da
Companhia serão divulgados e colocados à disposição até 1 (um) mês antes da
data marcada para a realização da assembleia geral ordinária da Companhia,
conforme disposto no artigo 133 da Lei das S.A.

6.2
Aprovar, por unanimidade de votos dos presentes, nos termos do § 1.º do artigo 38 do
estatuto da Companhia, de orçamento de capital para o exercício social de 2019, cuja proposta,
autenticada pela mesa, fica arquivada na sede da Companhia.
6.3 Aprovar, por unanimidade de votos dos presentes, a proposta, a ser submetida à
apreciação da assembleia geral da Companhia, de remuneração anual global da Administração
da Companhia para o exercício social de 2019, que, autenticada pela mesa, fica arquivada na sede
da Companhia.
6.4 Aprovar, por unanimidade de votos dos presentes, de acordo com o artigo 26, item (iv),
do estatuto da Companhia, a convocação dos acionistas da Companhia para se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária no dia 29 de abril de 2019, para examinarem, discutirem e votarem

as seguintes matérias: (A) em Assembleia Geral Ordinária: (1) tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações
financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2018,
acompanhadas do parecer dos auditores independentes; (2) proposta de destinação do resultado
do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (3) fixar o número de membros do
Conselho de Administração da Companhia para o próximo mandato; (4) eleger os membros do
Conselho de Administração da Companhia para o mandato unificado de 2 (dois) anos; e (5)fixar
a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2019.
6.5 Ratificar, por unanimidade de votos, desconsideradas as abstenções, a renúncia do Sr.
Eduardo Akira Sugino, brasileiro, advogado, portador da carteira de identidade RG n.º
27.296.181-4 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n.º 294.016.948-93, ao cargo de Diretor
Jurídico.
6.6 Aprovar, por unanimidade de votos dos presentes, sem prejuízo do disposto no artigo 28,
§ 2º do estatuto social da Companhia, tendo em vista exclusivamente a não identificação de um
profissional qualificado para assumir as funções, a extinção do cargo de Diretor Jurídico da
Companhia.
7.
ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida
a palavra a quem quisesse se manifestar e ante a ausência de manifestações, foram encerrados os
trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos.
São Paulo, 28 de março de 2019.
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