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Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 9 de novembro de 2017
1.
Data, Hora e Local: No dia 9 de novembro de 2017, às 08h30, por conferência
telefônica, conforme autorizado pelo art. 21, §2º, do Estatuto Social da Companhia.
2.
Convocação e Presença: Convocação dispensada tendo em vista a participação de
todos os membros do Conselho de Administração da Companhia. Presentes, ainda, o Diretor
Presidente e o Diretor Relações com Investidores da Companhia.
3.
Composição da Mesa: Presidente: Odair Garcia Senra. Secretária: Janine Maria Corrêa
Pupo.
4.
Deliberações: Os membros do Conselho de Administração da Companhia decidiram,
por unanimidade de votos, aprovar a convocação de Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia para deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia em até
R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), com a possibilidade de homologação parcial
caso ocorra a subscrição de, no mínimo, R$ 200.000.010,00 (duzentos milhões e dez reais),
mediante a emissão, para subscrição privada, de, no mínimo, 13.333.334 (treze milhões,
trezentas e trinta e três mil, trezentas e trinta e quatro) e, no máximo, 20.000.000 (vinte milhões)
de novas ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, a um preço por
ação de R$ 15,00 (quinze reais), fixado com base no artigo 170, §1º, inciso III, da Lei nº
6.404/76, sendo R$ 0,01 (um centavo) por ação destinado ao capital social e R$ 14,99 (quatorze
reais e noventa e nove centavos) por ação para reserva de capital, nos termos do artigo 182, §
1º, “a”, da Lei nº 6.404/76.
5.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos
presentes. Assinaturas: Odair Garcia Senra (Presidente), Janine Maria Corrêa Pupo
(Secretária). Conselheiros: Odair Garcia Senra, Cláudio José Carvalho de Andrade, Francisco
Vidal Luna, Guilherme Affonso Ferreira, José Écio Pereira da Costa Júnior, Maurício
Marcellini Pereira e Rodolpho Amboss.
Declaro que a presente confere com o original lavrado em livro próprio.
Janine Maria Corrêa Pupo
Secretária

