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 27 DE MARÇO DE 2018
1.
DATA E HORA E LOCAL: Aos 27 dias do mês de março de 2018, 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: Henrique Borenstein, Henry Borenstein, Moacir Teixeira da Silva, Milton
Almicar Silva Vargas, Décio Tenerello 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 examinar, discutir e votar a respeito das seguintes matérias constantes da
ordem do dia: (1) 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 2017; (2) proposta de orçamento de
capital da Companhia para o exercício de 2018; (3) proposta de remuneração global anual
dos administradores para o exercício de 2018; (4) convocação de assembleia geral ordinária
e extraordinária da Companhia; (5) proposta de modificação do estatuto social da
Companhia; e (6) tomar conhecimento de 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 2017, 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 2017 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 2017, 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, a proposta, a ser submetida à apreciação da assembleia geral
ordinária, de orçamento de capital para o exercício social de 2018, 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 2018, 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 e Extraordinária no dia 30 de abril de 2018, para examinarem,
discutirem e votarem as seguintes matérias: (A) em Assembleia Geral Ordinária: (1) as contas
dos administradores, 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 2017; (2) proposta de orçamento de capital da
Companhia para o exercício de 2017; (3) remuneração global anual dos administradores para
o exercício de 2018; e (B) em Assembleia Geral Extraordinária: (1) modificação dos artigos
5.º, 7.º, 8.º, 16.º, 17.º, 18.º, 43.º, 44.º, 50.º, 58.º e 63.º do estatuto social da Companhia.
6.5
Aprovar, por unanimidade de votos dos presentes, a proposta, a ser submetida à
assembleia geral extraordinária, de alteração dos artigos 5.º, 16.º, 43.º, 44.º, 50.º, 58.º e 63.º
do estatuto social 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 passando os
referidos dispositivos a vigorar com a seguinte nova redação:
“Artigo 5.º - Com a admissão da Companhia no segmento especial de
listagem denominado Novo Mercado, da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(“B3”), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, Administradores e
membros do Conselho Fiscal, quando instalado, às disposições do
Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3 (“Regulamento do
Novo Mercado”).”
“Artigo 16.º - Imediatamente após a investidura no cargo, os
administradores deverão comunicar à B3 a quantidade e as características
dos valores mobiliários de emissão da Companhia de que sejam titulares,
direta ou indiretamente, incluindo seus derivativos.”
“Artigo 43.º - A oferta pública referida no artigo anterior também será
exigida:
(i) nos casos em que houver cessão onerosa de direitos de subscrição de
ações e de outros títulos ou direitos relativos a valores mobiliários
conversíveis em ações, que venha a resultar na Alienação do Controle da
Companhia; e
(ii) em caso de alienação do controle de sociedade que detenha, direta ou
indiretamente, o Poder de Controle da Companhia, sendo que, nesse caso,
o Acionista Controlador Alienante ficará obrigado a declarar à B3 o valor
atribuído à Companhia nessa alienação e anexar a documentação que
comprove esse valor.”
“Artigo 44.º - Aquele que adquirir o Poder de Controle da Companhia, em
razão de contrato particular de compra e venda de ações celebrado com o
Acionista Controlador, envolvendo qualquer quantidade de ações, estará
obrigado a:
(i) efetivar a oferta pública referida no artigo 42 deste Estatuto Social; e
(ii) pagar, nos termos a seguir indicados, quantia equivalente à diferença
entre o preço da oferta pública e o valor pago por ação eventualmente
adquirida em bolsa nos 6 (seis) meses anteriores à data da aquisição do Poder
de Controle, devidamente atualizado até a data do pagamento das ações.
Referida quantia deverá ser distribuída entre todas as pessoas que venderam
ações da Companhia nos pregões em que o Adquirente realizou as

aquisições, proporcionalmente ao saldo líquido vendedor diário de cada
uma, cabendo à B3 operacionalizar a distribuição, nos termos de seus
regulamentos.
Parágrafo único. A Companhia não registrará qualquer transferência de
ações para o Comprador do Poder de Controle, ou para aquele(s) que
vier(em) a deter o Poder de Controle, enquanto este(s) não subscrever(em)
o Termo de Anuência dos Controladores a que se refere o Regulamento do
Novo Mercado.”
“Artigo 50.º - Na hipótese de haver Controle Difuso, qualquer Acionista
Adquirente que realize oferta ou qualquer negócio envolvendo ações de
emissão da Companhia que possa resultar em aquisição ou na titularidade
de ações de emissão da Companhia em quantidade igual ou superior a 20%
(vinte por cento) do total de ações de emissão da Companhia, deverá, no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data de aquisição ou do
evento que resultou na titularidade de ações em quantidade igual ou superior
a 20% (vinte por cento) do total de ações de emissão da Companhia, realizar
uma oferta pública de aquisição da totalidade das ações de emissão da
Companhia, observando-se o disposto na regulamentação aplicável da
CVM, inclusive quanto à necessidade ou não de registro de tal oferta pública,
os regulamentos da B3 e os termos deste artigo, estando o Acionista
Adquirente obrigado a atender as eventuais solicitações ou as exigências da
CVM com base na legislação aplicável, relativas à oferta pública, dentro dos
prazos máximos prescritos na regulamentação aplicável.
§ 1º - A oferta pública de aquisição deverá ser (i) dirigida indistintamente a
todos os acionistas da Companhia; (ii) efetivada em leilão a ser realizado na
B3; (iii) lançada pelo preço determinado de acordo com o previsto no
parágrafo 2º ou parágrafo 3o deste artigo, conforme aplicável; e (iv) para
pagamento à vista, em moeda corrente nacional, contra a aquisição de ações
de emissão da Companhia.
§ 2º - Se, quando da publicação de comunicado a respeito da realização de
oferta ou qualquer negócio envolvendo ações de emissão da Companhia,
conforme previsto no caput do presente artigo, o Acionista Adquirente já
for titular de pelo menos 15% (quinze por cento) do total de ações de
emissão da Companhia há, no mínimo, 90 (noventa) dias, o preço de
aquisição, na oferta pública, de cada ação adicional de emissão da
Companhia não poderá ser inferior ao maior valor entre (i) o valor
econômico apurado em laudo de avaliação; (ii) 130% (cento e trinta por
cento) do maior preço de emissão das ações em qualquer aumento de capital
realizado mediante distribuição pública ocorrido no período de 12 (doze)
meses que anteceder a data em que se tornar obrigatória a realização da
oferta pública nos termos deste artigo, devidamente atualizado pelo IGPM/FGV até o momento do pagamento; e (iii) 130% (cento e trinta por
cento) da cotação unitária média das ações de emissão da Companhia
durante o período de 90 (noventa) dias anterior à realização da oferta
pública.
§ 3º - Se, quando da publicação de comunicado a respeito da realização de
oferta ou qualquer negócio envolvendo ações de emissão da Companhia,
conforme previsto no caput deste artigo, o Acionista Adquirente não for
titular de pelo menos 15% (quinze por cento) do total de ações de emissão
da Companhia há, no mínimo, 90 (noventa) dias, o preço de aquisição, na

oferta pública, de cada ação de emissão da Companhia não poderá ser
inferior ao maior valor entre (i) o valor econômico apurado em laudo de
avaliação; (ii) 150% (cento e cinquenta por cento) do maior preço de emissão
das ações em qualquer aumento de capital realizado mediante distribuição
pública ocorrido no período de 12 (doze) meses que anteceder a data em
que se tornar obrigatória a realização da oferta pública nos termos deste
artigo, devidamente atualizado pelo IGP-M/FGV até o momento do
pagamento; e (iii) 150% (cento e cinquenta por cento) da cotação unitária
média das ações de emissão da Companhia durante o período de 90
(noventa) dias anterior à realização da oferta pública.
§ 4º - A realização de oferta pública mencionada no caput do presente artigo
não excluirá a possibilidade de outro acionista da Companhia, ou se for o
caso, a própria Companhia, formular uma oferta pública de aquisição
concorrente, nos termos da regulamentação aplicável.
§ 5º - No caso de o Acionista Adquirente não cumprir com qualquer das
obrigações impostas por este artigo, o Conselho de Administração da
Companhia convocará Assembleia Geral Extraordinária, na qual o Acionista
Adquirente não poderá votar, para deliberar sobre a suspensão do exercício
dos direitos do Acionista Adquirente que não cumpriu qualquer obrigação
imposta por este artigo, de acordo com os termos do artigo 120 da Lei nº
6.404/76, conforme alterada, especificamente e apenas com relação às ações
adquiridas em descumprimento a obrigações impostas neste artigo, sem
prejuízo da responsabilidade do Acionista Adquirente por perdas e danos
causados aos demais acionistas em decorrência do descumprimento das
obrigações impostas por este artigo.
§ 6º - O Acionista Adquirente que adquirir ou se tornar titular de outros
direitos relacionados com as ações de emissão da Companhia, incluindo,
sem limitação, usufruto ou fideicomisso, em quantidade igual ou superior a
20% (vinte por cento) do total de ações de emissão da Companhia estará
igualmente obrigado a realizar a oferta pública, registrada ou não na CVM,
conforme regulamentação aplicável, nos termos deste artigo, no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias
§ 7º - O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de uma pessoa se
tornar titular de ações de emissão da Companhia em quantidade superior a
20% (vinte por cento) do total das ações de sua emissão em decorrência (i)
de sucessão legal, sob a condição de que o acionista aliene o excesso de ações
em até 60 (sessenta) dias contados do evento em que foi atingida tal
participação; (ii) incorporação de uma outra sociedade pela Companhia; (iii)
incorporação de ações de uma outra sociedade pela Companhia; ou (iv) da
subscrição de ações da Companhia, realizada em uma única emissão
primária, que tenha sido aprovada em Assembleia Geral de acionistas da
Companhia.
§ 8º - O disposto neste artigo não se aplica aos acionistas da Companhia
que, na data de encerramento da primeira oferta pública de ações da
Companhia, sejam detentores de quantidade superior a 20% (vinte por
cento) do total de ações de emissão da Companhia e que venham a adquirir
novas ações da Companhia, seja ou não no exercício do direito de
preferência.

§ 9º - Não serão computados os acréscimos involuntários de participação
acionária resultantes de cancelamento de ações em tesouraria ou de redução
do capital social da Companhia com o cancelamento de ações, para fins do
cálculo do percentual de 20% (vinte por cento) do total de ações.
§ 10º - Caso a regulamentação da CVM aplicável à oferta pública prevista
neste artigo determine a adoção de um critério de cálculo para a fixação do
preço de aquisição de cada ação da Companhia na oferta pública que resulte
em preço de aquisição superior àquele determinado nos termos do parágrafo
2º e/ou parágrafo 3º deste artigo, conforme aplicável, deverá prevalecer na
efetivação da oferta pública prevista neste artigo aquele preço de aquisição
calculado nos termos da regulamentação da CVM.
§ 11º - Qualquer alteração deste Estatuto Social que limite o direito dos
acionistas à realização da oferta pública prevista neste artigo ou a exclusão
deste artigo, incluindo, sem limitação, a redução do percentual a que se
refere o parágrafo 2º e/ou parágrafo 3º deste artigo, conforme aplicável,
obrigará o(s) acionista(s) que tiver(em) votado a favor de tal alteração ou
exclusão na deliberação em Assembleia Geral a realizar, de forma conjunta
e solidária, a oferta pública para a aquisição das ações de emissão da
Companhia. O preço a ser ofertado deverá corresponder, no mínimo, ao
valor econômico apurado em laudo de avaliação, referido no artigo 48 deste
Estatuto Social.”
“ Artigo 58.º - Na hipótese de não haver Acionista Controlador e a B3, em
razão de descumprimento de obrigações constantes do Regulamento do
Novo Mercado, determinar que as cotações dos valores mobiliários de
emissão da Companhia sejam divulgadas em separado ou que os valores
mobiliários emitidos pela Companhia tenham a sua negociação suspensa no
Novo Mercado, o Presidente do Conselho de Administração deverá
convocar, em até 2 (dois) dias da referida determinação, computados apenas
os dias em que houver circulação dos jornais habitualmente utilizados pela
Companhia, uma Assembleia Geral Extraordinária para substituição de todo
o Conselho de Administração.
§ 1º - Caso a Assembleia Geral Extraordinária referida no caput deste artigo
não seja convocada pelo Presidente do Conselho de Administração no prazo
estabelecido, a mesma poderá ser convocada por qualquer acionista da
Companhia.
§ 2º - O novo Conselho de Administração eleito na Assembleia Geral
Extraordinária referida no caput e no parágrafo 1º deste artigo deverá sanar
o descumprimento das obrigações constantes do Regulamento do Novo
Mercado no menor prazo possível ou em novo prazo concedido pela B3
para esse fim, o que for menor.”
“Artigo 63.º - Para fins deste Estatuto Social, entende-se por:
(i) Acionista Adquirente: significa qualquer pessoa (incluindo, sem
limitação, qualquer pessoa natural ou jurídica, fundo de investimento,
condomínio, carteira de títulos, universalidade de direitos, entidades não
personificadas, ou outra forma de organização, residente, com domicílio ou
com sede no Brasil ou no exterior), ou grupo de pessoas vinculadas por
acordo de voto com o Acionista Adquirente e/ou que atue representando o
mesmo interesse do Acionista Adquirente, que venha a subscrever e/ou

adquirir ações da Companhia. Incluem-se, dentre os exemplos de pessoa(s)
que atue(m) representando o mesmo interesse do Acionista Adquirente,
qualquer pessoa (i) que seja, direta ou indiretamente, controlada ou
administrada por tal Acionista Adquirente; (ii) que controle ou administre,
sob qualquer forma, o Acionista Adquirente; (iii) que seja, direta ou
indiretamente, controlada ou administrada por qualquer pessoa que controle
ou administre, direta ou indiretamente, o Acionista Adquirente; (iv) na qual
o controlador de tal Acionista Adquirente tenha, direta ou indiretamente,
uma participação societária igual ou superior a 20% (vinte por cento) do
capital social; (v) na qual o Acionista Adquirente tenha, direta ou
indiretamente, uma participação societária igual ou superior a 20% (vinte
por cento) do capital social; ou (vi) que tenha, direta ou indiretamente, uma
participação societária igual ou superior a 20% (vinte por cento) do capital
social do Acionista Adquirente;
(ii) Acionista Controlador: o acionista, ou o grupo de acionistas que exerça
o Poder de Controle da Companhia;
(iii) Acionista Controlador Alienante: o Acionista Controlador quando este
promove a Alienação do Controle da Companhia;
(iv) Ações em Circulação: todas as ações emitidas pela Companhia,
excetuadas as ações detidas pelo Acionista Controlador, por pessoas a ele
vinculadas, por administradores da Companhia, por sociedade controlada
pela Companhia e aquelas em tesouraria;
(v) Ações de Controle: significa o bloco de ações que assegura, de forma
direta ou indireta, ao(s) seu(s) titular(es), o exercício individual e/ou
compartilhado do Poder de Controle da Companhia;
(vi) Adquirente: significa aquele para quem o Acionista Controlador
Alienante transfere as Ações de Controle em uma Alienação de Controle da
Companhia;
(vii) Alienação do Controle da Companhia: a transferência a terceiro, a
título oneroso, das Ações de Controle;
(viii) B3: B3 S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros;
(ix) Controle Difuso: significa o Poder de Controle exercido por acionista
detentor de menos de 50% (cinquenta por cento) do capital social, assim
como por grupo de acionistas que não seja signatário de acordo de votos e
que não esteja sob controle comum e nem atue representando um interesse
comum;
(x)

CVM: Comissão de Valores Mobiliários;

(xi) Deliberação por Maioria Qualificada: significa a deliberação tomada
pelo Conselho de Administração pelo voto dos seus membros presentes a
uma reunião, com no máximo um 1 (um) voto contrário;
(xii) Grupo de Acionistas: significa o grupo de pessoas: (i) vinculadas por
contratos ou acordos de voto de qualquer natureza, seja diretamente ou por
meio de sociedades controladas, controladoras ou sob controle comum; ou
(ii) entre as quais haja relação de controle; ou (iii) sob controle comum;

(xiii) Novo Mercado: Segmento especial de negociação de valores
mobiliários da B3;
(xiv) Poder de Controle: o poder efetivamente utilizado de dirigir as
atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da Companhia, de
forma direta ou indireta, de fato ou de direito, independentemente da
participação acionária detida. Há presunção relativa de titularidade de
controle em relação à pessoa ou ao Grupo de Acionistas que seja titular de
ações que lhe tenham assegurado a maioria absoluta dos votos dos acionistas
presentes nas três últimas assembleias gerais da Companhia, ainda que não
seja titular das ações que lhe assegurem a maioria absoluta do capital votante;
(xv) Regulamento de Arbitragem: significa o Regulamento da Câmara de
Arbitragem do Mercado, inclusive suas posteriores modificações, que
disciplina o procedimento de arbitragem ao qual serão submetidos todos os
conflitos estabelecidos no Artigo 60 deste Estatuto Social;
(xvi) Regulamento de Sanções: significa o Regulamento de Aplicação de
Sanções Pecuniárias do Novo Mercado, inclusive suas posteriores
modificações, que disciplina a aplicação de sanções nos casos de
descumprimento total ou parcial das obrigações decorrentes do
Regulamento do Novo Mercado; e
(xvii) Regulamento do Novo Mercado: Regulamento de Práticas
Diferenciadas de Governança Corporativa do Novo Mercado, editado pela
B3, que disciplina os requisitos para negociação de valores mobiliários de
companhias abertas no Novo Mercado, estabelecendo regras de listagem
diferenciadas para essas companhias, seus administradores e seus acionistas
controladores.”

6.6
Aprovar, por unanimidade de votos dos presentes, a proposta, a ser submetida à
assembleia geral extraordinária, de alteração do artigo 7.º do estatuto social para contemplar
o aumento de capital social da Companhia, observado o limite de capital autorizado nos
termos do artigo 8.º do estatuto social da Companhia, conforme aprovado na Reunião de
Conselho de Administração realizada em 10 de outubro de 2017, e homologado na Reunião
do Conselho da Administração realizada em 21 de dezembro de 2017, no montante total de
R$264.062.226,00 (duzentos e sessenta e quatro milhões, sessenta e dois mil, duzentos e vinte
e seis reais), com a emissão de 132.031.113 (cento e trinta e dois milhões, trinta e uma mil,

cento e treze) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, passando
o capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, dos atuais
R$926.376.294,12 (novecentos e vinte e seis milhões, trezentos e setenta e seis mil, duzentos
e noventa e quatro reais e doze centavos), dividido em 325.881.749 (trezentas e vinte e cinto
milhões, oitocentas e oitenta e uma mil, setecentas e quarenta e nove) ações ordinárias, sem
valor nominal, de emissão da Companhia, para R$ 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,
e passando o referido dispositivo a vigorar com a seguinte nova redação:
“Artigo 7.º - 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.
§ 1º - Cada ação ordinária confere o direito a um voto nas deliberações das
assembleias gerais de acionistas.
§ 2º - A Companhia não poderá emitir ações preferenciais ou partes
beneficiárias.
§ 3º - As ações da Companhia são, em sua integralidade, mantidas em contas
de depósito em nome de seus titulares, junto a instituição financeira
autorizada pela CVM, com quem a Companhia mantenha contrato de
custódia em vigor, sem emissão de certificados.
§ 4º - O custo de transferência e averbação, assim como o custo do serviço
relativo às ações custodiadas, poderá ser cobrado diretamente do acionista
pela instituição depositária, conforme venha a ser definido no contrato de
custódia, observados os limites máximos fixados pela CVM.
§ 5º - A Companhia poderá emitir ações, debêntures conversíveis em ações
e bônus de subscrição, sem direito de preferência para os seus acionistas,
cuja colocação seja feita mediante (i) venda em bolsa de valores ou
subscrição pública, (ii) permuta por ações, em oferta pública de aquisição de
controle, ou (iii) nos termos de lei especial de incentivos fiscais. Também
não haverá direito de preferência na outorga e no exercício de opção de
compra de ações, na forma do disposto no artigo 171, §3º, da Lei nº
6.404/76, conforme alterada.
§ 6º - A não ser pelas hipóteses do § 5º deste artigo 7º, os acionistas terão
direito de preferência, na proporção de suas respectivas participações, na
subscrição de ações, debêntures conversíveis ou bônus de subscrição de
emissão da Companhia, que pode ser exercido no prazo de 30 (trinta) dias
contados a partir da data de deliberação da Assembleia Geral pertinente.”

6.7
Aprovar, por unanimidade de votos dos presentes, a proposta, a ser submetida à
assembleia geral extraordinária, de alteração do artigo 8.º do estatuto social para aumentar o
limite do capital autorizado em R$ 850.000.000,00 (oitocentos e cinquenta milhões de reais)
e passando os referidos dispositivos a vigorar com a seguinte nova redação:
“Artigo 8.º - 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. ”

6.8
Aprovar, por unanimidade de votos dos presentes, a proposta, a ser submetida à
assembleia geral extraordinária, de alteração do artigo 17.º do estatuto social 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 e passando o referido
dispositivo a vigorar com a seguinte nova redação:
“Artigo 17.º - 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.”

6.9
Aprovar, por unanimidade de votos dos presentes, a proposta, a ser submetida à
assembleia geral extraordinária, de alteração do artigo 18.º do estatuto social 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 e passando o
referido dispositivo a vigorar com a seguinte nova redação:
“Artigo 18.º - 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.”

6.10 Aprovar, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, a
concessão de autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários para
a efetivação das deliberações tomadas nesta reunião.
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
os presentes.
Confere com a original, lavrada no Livro de Registro de Atas de Reunião do
Conselho de Administração da Companhia.

São Paulo, 27 de março de 2018.
Mesa:

Henrique Borenstein
Presidente

Roberval Lanera Toffoli
Secretário

