ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A.
CNPJ/MF nº 06.082.980/0001-03
NIRE 33.3.0028176-2
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
(Lavrada sob a forma de sumário – § 1º do art. 130 da Lei 6.404/76)
1.
Data, Hora e Local: Às 10:00 horas do dia 19 de julho de 2018, na sede
social da Aliansce Shopping Centers S.A. (“Companhia”), na Rua Dias Ferreira nº
190, 3º andar, sala 301 (parte), Leblon, CEP 22431-050, na cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro.
2. Convocação: Editais de convocação publicados no Diário Oficial do Rio de
Janeiro, em suas edições dos dias 4, 5 e 6 de julho de 2018, nas páginas 13, 9 e 12,
respectivamente, e no jornal Valor Econômico, em suas edições dos dias 4, 5 e 6 de
julho de 2018, nas páginas C3, B5 e C5, respectivamente, conforme disposto no
artigo 124, §1°, inciso II da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”).
3. Publicações Legais: As informações e documentos previstos na Instrução
CVM nº 481/09 relacionados às matérias a serem deliberadas, assim como demais
informações e documentos relevantes para o exercício do direito de voto pelos
acionistas foram disponibilizados aos acionistas na sede da Companhia, no site
www.aliansce.com.br/ri, no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) www.cvm.gov.br, e no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão - www.b3.com.br.
4. Quorum: Presentes acionistas titulares de ações ordinárias emitidas pela
Companhia representativas de 87% do capital votante, conforme registros constantes
no Livro de Registro de Presença de Acionistas.
5. Mesa: A Sra. Paula Guimarães Fonseca assumiu a presidência dos trabalhos e
designou a Sra. Carolina Canal Gonçalves para secretariar a Assembleia.
6. Ordem do Dia: (a) Reforma dos arts. 9º, (b); 14; 15; 16; 19, §2º; 20; inclusão
de §3º ao art. 18; e inclusão de novo §1º ao art. 22 do Estatuto Social da Companhia,
com sua posterior consolidação; e (b) nomeação de novo Presidente do Conselho de
Administração dentre os membros do órgão.
7. Deliberações: Dispensada a leitura dos documentos e proposta relativos à
ordem do dia, os acionistas deliberaram:
(a) Aprovar, por maioria dos votos proferidos, tendo sido computados 158.806.439
votos a favor, 10.956.145 votos contrários, e 5.637.833 abstenções, a modificação
dos arts. 9º, (b); 14; 15; 16; 19, §2º; 20; inclusão de §3º ao art. 18; e inclusão de novo
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§1º ao art. 22 do Estatuto Social da Companhia, conforme o Anexo I da presente ata.
Em consequência, foi aprovada da mesma forma a consolidação do Estatuto Social,
que passa a vigorar conforme o Anexo II da presente ata;
(b) Aprovar, por maioria dos votos proferidos, tendo sido computados 155.507.004
votos a favor, 17.100 votos contrários, e 19.876.313 abstenções, que o membro do
Conselho de Administração, Sr. Renato Feitosa Rique, brasileiro, divorciado,
economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 706.190.267-15, portador da carteira de
identidade nº 04051393-9, emitida pelo IFP/RJ, residente e domiciliado na cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Rua Dias Ferreira nº 190,
sala 301, Leblon, passe a ocupar o cargo de Presidente do Conselho de
Administração, em substituição ao Sr. Peter Ballon.
8. Encerramento: A Sra. Presidente colocou a palavra à disposição de quem dela
quisesse fazer uso. Não havendo nenhuma manifestação, declarou suspensos os
trabalhos pelo prazo necessário à lavratura da presente Ata, que, depois de lida e
aprovada, foi lavrada sob a forma de sumário, conforme § 1º do art. 130 da Lei das
Sociedades por Ações e assinada pelos que presidiram a Assembleia Geral
Extraordinária e pelos acionistas presentes. Fica autorizada a publicação da presente
ata com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme faculta o art.
130, §2º da Lei das Sociedades por Ações.
Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio.
Rio de Janeiro, 19 de julho de 2018.
Mesa:
_______________________________
Paula Guimarães Fonseca
Presidente

_______________________________
Carolina Canal Gonçalves
Secretária
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ANEXO I
NOVA REDAÇÃO DOS DISPOSITIVOS ESTATUTÁRIOS MODIFICADOS
“Artigo 9º. (...) (b) eleger e destituir os membros do Conselho de Administração;”
“Artigo 14. (...) Parágrafo 1º - Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo, 2 (dois) ou 20%
(vinte por cento), o que for maior, deverão ser Conselheiros Independentes, conforme a definição do
Regulamento do Novo Mercado, devendo a caracterização dos indicados ao Conselho de Administração
como Conselheiros Independentes ser deliberada na Assembleia Geral que os eleger.
Parágrafo 2º - Quando, em decorrência do cálculo do percentual referido no parágrafo acima, o
resultado gerar um número fracionário, a Companhia deve proceder ao arredondamento para o número
inteiro imediatamente superior.
(...)
Parágrafo 4º - O Conselho de Administração tem 1 (um) Presidente, que será eleito pela maioria de
votos dos presentes, na primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer imediatamente após
a posse de tais membros, ou sempre que ocorrer vacância naquele cargo. Na hipótese de ausência ou
impedimento temporário do Presidente, as suas funções são exercidas por outro membro do Conselho de
Administração indicado pela maioria dos membros.”
“Artigo 15. O Conselho de Administração reúne-se, ordinariamente, uma vez por trimestre e,
extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente ou pela maioria dos seus membros. Para
ser válida, a convocação deve ser feita com a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, por meio de
carta com aviso de recebimento, fax ou mensagem eletrônica, devendo indicar a data e o horário da
reunião e os assuntos da ordem do dia.”
“Artigo 16. As reuniões do Conselho de Administração são presididas por seu Presidente ou, na sua
ausência, por outro membro nomeado pela maioria dos votos dos demais Conselheiros presentes.”
“Artigo 18. (...) Parágrafo 3º – Compete ao Presidente do Conselho de Administração:
(a)
coordenar as atividades do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia;
(b)
convocar, em nome do Conselho de Administração, a Assembleia Geral e presidi-la, conforme
artigos 8º e 18, “d”;
(c)
convocar e presidir as reuniões do Conselho de Administração, conforme artigos 15 e 16;
(d)
monitorar a Diretoria quanto à implementação das estratégias de negócio determinadas pelo
Conselho de Administração;
(e)
acompanhar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da
Companhia, solicitar esclarecimentos sobre negócios, contratos e quaisquer outros atos, antes ou depois
de celebrados, para o fim de apresentar estas matérias à deliberação do Conselho; e
(f)
representar institucionalmente a Companhia nas suas relações com órgãos governamentais,
investidores, entidades de classe e demais partes interessadas e estratégicas.”
“Artigo 19. (...) Parágrafo 2º - Nos seus impedimentos temporários ou ausências, o Diretor Presidente é
substituído pelo Diretor Financeiro. Caso o Diretor Financeiro esteja impossibilitado de substituí-lo, a
substituição será feita pelo Diretor mais antigo no cargo e, em caso de empate, pelo mais idoso. Em caso
de vacância do cargo de Diretor Presidente, o substituto provisório exerce as suas funções até a primeira
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reunião subsequente do Conselho de Administração, que deve ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta)
dias após tal vacância, e designar o substituto do Diretor Presidente pelo restante do prazo do mandato.”
“Artigo 20. (...) Parágrafo 1º - Compete ao Diretor Presidente administrar e gerir os negócios da
Companhia, especialmente: (i) cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social e as deliberações do
Conselho de Administração e da Assembleia Geral; (ii) submeter, anualmente, à apreciação do Conselho
de Administração, o Relatório da Administração e as contas da Diretoria, acompanhados do relatório
dos auditores independentes, bem como a proposta de destinação dos lucros apurados no exercício
anterior; (iii) elaborar e propor, ao Conselho de Administração, os orçamentos anuais e plurianuais, os
planos estratégicos, os projetos de expansão e os programas de investimento; (iv) orientar e coordenar
as atividades dos demais Diretores dentro das atribuições e poderes conferidos a tais Diretores pelo
Conselho de Administração e por este Estatuto Social, convocando e presidindo as reuniões de
Diretoria; e (v) elaborar e propor, ao Conselho de Administração, as metas dos demais Diretores.
Parágrafo 2º - Compete ao Diretor Operacional: (i) acompanhar o desenvolvimento dos
empreendimentos e projetos dos quais a Companhia participe dentro dos parâmetros estabelecidos pelo
Diretor Presidente ou pelo Conselho de Administração; (ii) acompanhar e analisar o desempenho de
cada um dos empreendimentos em operação visando a melhoria contínua dos resultados obtidos; e (iii)
liderar e supervisionar as negociações de locação de espaços e de prestação de serviços nos
empreendimentos dos quais a Companhia participe dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Diretor
Presidente ou pelo Conselho de Administração.
Parágrafo 3º - Compete ao Diretor Financeiro: (i) preservar a integridade financeira da Companhia,
controlando sua exposição a riscos e monitorando a rentabilidade de seus ativos; (ii) zelar pela
otimização da estrutura de capital da Companhia; (iii) dirigir e liderar a administração e gestão das
atividades financeiras da Companhia e suas controladas de acordo com as deliberações tomadas pelo
Conselho de Administração, incluindo a análise de investimentos e definição dos limites de exposição a
risco; (iv) propor e executar planejamento e controle financeiro e tributário; (v) propor e executar
operações de empréstimos e financiamentos que atendam às necessidades de tesouraria e de
investimentos da Companhia e suas controladas de acordo com as deliberações do Conselho de
Administração; (vi) manter a relação da Companhia com bancos e demais instituições financeiras,
seguradoras e investidores atuais e potenciais; (vii) manter os ativos da Companhia devidamente
segurados; (viii) liderar e acompanhar os trabalhos de apuração e consolidação das informações
contábeis da Companhia a fim de assegurar a correta demonstração da situação financeira e patrimonial
da Companhia; e (ix) planejar e auxiliar o Diretor Presidente na elaboração do orçamento da
Companhia.
(...)
Parágrafo 6º - Compete ao Diretor de Investimentos: (i) analisar e recomendar oportunidades de
investimentos e desinvestimentos, considerando a estratégia da Companhia estabelecida pelo Conselho
de Administração; (ii) auxiliar o Diretor Presidente na elaboração do orçamento de capital e dos ativos
operacionais da Companhia; e (iii) analisar a performance individual de cada shopping center em
relação ao respectivo planejamento e submeter as conclusões ao Diretor Presidente.
Parágrafo 7º - Compete aos Diretores assistir e auxiliar o Diretor Presidente na administração dos
negócios da Companhia e exercer as atividades referentes às funções que lhes tenham sido atribuídas
pelos Regulamentos das Diretorias.”
“Artigo 22. (...) Parágrafo 1º - Poderá, ainda, a Companhia ser representada apenas por 1 (um) Diretor
qualquer, nas seguintes situações: (i) nos casos de correspondência que não crie obrigações para a
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Companhia; (ii) na prática de atos de simples rotina administrativa, inclusive os praticados perante
órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, autarquias, empresas públicas e sociedades de
economia mista, incluindo Junta Comercial, Justiça do Trabalho, IAPAS, FGTS e seus bancos
arrecadadores, e outros de idêntica natureza; e (iii) receber citação em processos movidos contra a
Companhia.”

5

ANEXO II
ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO
Capítulo I
Denominação, Objeto, Sede e Prazo de Duração
Artigo 1º. A Aliansce Shopping Centers S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações,
regida por este Estatuto Social e pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis.
Parágrafo Único - Com o ingresso da Companhia no Novo Mercado, da B3 S.A. – Brasil,
Bolsa, Balcão (“B3”), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas
controladores, Administradores e membros do Conselho Fiscal, quando instalado, às
disposições do Regulamento do Novo Mercado (“Regulamento do Novo Mercado”).
Artigo 2º. A Companhia tem por objeto social a participação direta ou indireta e exploração
econômica de empreendimentos de centros comerciais, shopping centers e similares, podendo
participar em outras sociedades, como sócia ou acionista, bem como a prestação de serviços
de administração de shopping centers, de administração de condomínios em geral e de
assessoria comercial.
Parágrafo 1º - A Companhia não operará nem administrará, seja direta ou indiretamente,
estabelecimentos hoteleiros, ou semelhantes, ou de prestação de serviços de saúde e tampouco
conferirá a quaisquer pessoas, seja direta ou indiretamente, direitos para utilizar quaisquer
marcas empregadas na operação de qualquer estabelecimento hoteleiro, ou semelhante, ou
estabelecimento de prestação de serviços de saúde.
Parágrafo 2º – A Companhia não adotará medidas que resultem na prática, direta ou indireta,
por parte de suas sociedades coligadas ou controladas, de quaisquer atividades cuja prática
pela Companhia seja diretamente ou indiretamente vedada.
Artigo 3º. A Companhia tem a sua sede e o seu domicílio legal na cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Rua Dias Ferreira, nº 190, 3º andar, sala 301 (parte), Leblon,
CEP 22431-050.
Parágrafo Único - A Companhia pode abrir, encerrar e alterar o endereço de filiais, agências,
depósitos, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos no País ou no exterior, por
deliberação da Diretoria.
Artigo 4º. A Companhia tem prazo de duração indeterminado.
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Capítulo II
Capital Social e Ações
Artigo 5º. O capital social da Companhia é de R$2.013.853.576,76 (dois bilhões, treze
milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, quinhentos e setenta e seis reais e setenta e seis
centavos), totalmente subscrito e integralizado, dividido em 202.735.921 (duzentos e dois
milhões, setecentos e trinta e cinco mil, novecentos e vinte e uma) ações ordinárias, todas
nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Parágrafo 1º - O capital social é representado exclusivamente por ações ordinárias e cada
ação ordinária confere o direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.
Parágrafo 2º - Pode ser cobrado dos acionistas o custo do serviço de transferência de que
trata o parágrafo 3º do artigo 35 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e alterações
posteriores (“Lei das Sociedades por Ações”).
Parágrafo 3º - É vedada à Companhia a emissão de ações preferenciais e partes beneficiárias.
Artigo 6º. A companhia poderá aumentar o seu capital social até o limite de 300.000.000
(trezentos milhões) ações, independentemente de reforma estatutária, mediante deliberação do
Conselho de Administração, o qual será competente para fixar o preço de emissão, as demais
condições e os prazos de subscrição e de integralização das ações no limite do capital
autorizado.
Parágrafo 1º - A Companhia pode, no limite do capital autorizado estabelecido no caput
deste artigo e de acordo com plano aprovado em Assembleia Geral, outorgar opção de compra
ou subscrição de ações a seus administradores e empregados e a pessoas físicas e jurídicas que
prestem serviços à Companhia, assim como aos administradores e empregados de outras
sociedades que sejam controladas direta ou indiretamente pela Companhia, sem direito de
preferência para os acionistas.
Parágrafo 2º - Fica excluído o direito de preferência, na emissão de ações, debêntures
conversíveis em ações ou bônus de subscrição cuja colocação seja feita mediante venda em
bolsa de valores ou por subscrição pública, ou ainda mediante permuta por ações, em oferta
pública de aquisição de controle, nos termos estabelecidos em lei, dentro do limite do capital
autorizado.
Capítulo III
Assembleia Geral
Artigo 7º. A Assembleia Geral reúne-se ordinariamente nos quatro primeiros meses do
exercício social e, extraordinariamente, quando convocada, nos termos da legislação aplicável
ou deste Estatuto Social.

7

Parágrafo 1º - As deliberações da Assembleia Geral são tomadas por maioria absoluta de
votos nos termos do artigo 129 da Lei das Sociedades por Ações, ressalvadas as exceções
previstas em lei.
Parágrafo 2º - A Assembleia Geral só pode deliberar sobre assuntos da ordem do dia,
constantes do respectivo edital de convocação, ressalvadas as exceções previstas na Lei das
Sociedades por Ações.
Artigo 8º. A Assembleia Geral é instalada e presidida pelo Presidente do Conselho
Administração ou, na ausência deste, por qualquer outro membro do Conselho
Administração da Companhia ou, em caso de ausência, por qualquer acionista
administrador da Companhia escolhido pela maioria dos acionistas presentes, cabendo
Presidente da Assembleia Geral indicar o Secretário, que pode ser acionista ou não
Companhia.

de
de
ou
ao
da

Artigo 9º. Compete à Assembleia Geral, além das demais atribuições previstas em lei:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)

tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras;
eleger e destituir os membros do Conselho de Administração;
fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da
Diretoria, assim como a dos membros do Conselho Fiscal, se instalado;
reformar o Estatuto Social;
deliberar sobre a dissolução, a liquidação, a fusão, a cisão, a incorporação da
Companhia, ou de qualquer sociedade na Companhia, bem como sobre a incorporação
de ações envolvendo a Companhia;
atribuir bonificações em ações e decidir sobre eventuais grupamentos e desdobramentos
de ações;
aprovar planos de outorga de opção de compra ou subscrição de ações aos seus
administradores e empregados e a pessoas naturais que prestem serviços à Companhia,
assim como aos administradores e empregados de outras sociedades que sejam
controladas direta ou indiretamente pela Companhia;
deliberar, de acordo com a proposta apresentada pela administração, sobre a destinação
do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
deliberar sobre o aumento do capital social acima do capital autorizado, em
conformidade com as disposições deste Estatuto Social;
eleger o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deve funcionar no período de
liquidação;
deliberar sobre o cancelamento do registro de companhia aberta perante a CVM;
deliberar sobre a saída da Companhia do Novo Mercado;
dispensar o Acionista Adquirente 43% (conforme definido no Artigo 30) da obrigação
de efetivar a OPA prevista no Artigo 30 deste Estatuto Social; e
deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de
Administração.
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Parágrafo Único - O Presidente da Assembleia Geral deve observar e fazer cumprir as
disposições dos acordos de acionistas arquivados na sede social, vedando a contagem dos
votos proferidos em contrariedade com o conteúdo de tais acordos e em desacordo com o
disposto no Parágrafo 2º do Artigo 7º.
Capítulo IV
Administração
Seção I
Disposições Gerais
Artigo 10. A Companhia é administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria, na
forma da lei e deste Estatuto Social.
Parágrafo Único - Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor
Presidente ou principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma
pessoa, observados os termos previstos no Regulamento do Novo Mercado.
Artigo 11. A posse dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria fica
condicionada à assinatura do termo de posse, que deve contemplar sua sujeição à cláusula
compromissória referida no artigo 31 deste Estatuto, bem como ao atendimento dos requisitos
legais aplicáveis.
Parágrafo 1º – Os administradores permanecem em seus cargos até a posse de seus
substitutos, salvo se diversamente deliberado pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de
Administração, conforme o caso.
Parágrafo 2º – A Assembleia Geral fixa a remuneração global anual dos administradores e
cabe ao Conselho de Administração efetuar a distribuição da verba individualmente.
Artigo 12. Ressalvado o disposto neste Estatuto Social e na legislação aplicável, qualquer dos
órgãos de administração reúne-se validamente com a presença da maioria de seus respectivos
membros e delibera pelo voto da maioria dos presentes.
Parágrafo Único - É dispensada a convocação prévia da reunião como condição de sua
validade se presentes todos os membros do órgão da administração. São considerados
presentes os membros que manifestem seu voto: (i) por meio da delegação feita em favor de
outro membro do respectivo órgão; ou (ii) por voto escrito antecipado; ou (iii) por voto escrito
transmitido por fax, por correio eletrônico ou por qualquer outro meio de comunicação que
assegure a autoria do documento.
Artigo 13. Os administradores da Companhia deverão exercer suas atividades em estrita
observância às determinações legais e estatutárias, não sendo pessoalmente responsáveis pelas
obrigações que contraírem em nome da Companhia e em virtude de ato regular de gestão.
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Parágrafo 1º – Os administradores estão dispensados de prestar caução e/ou qualquer forma
de garantia de sua gestão.
Parágrafo 2º – A Companhia deverá suportar todos os custos e despesas que venham a ser
incorridos por seus administradores em decorrência de pretensões de acionistas e/ou terceiros
contra qualquer dos administradores, por atos praticados no exercício regular de suas funções,
sendo que tais custos e despesas compreenderão, inclusive, assessoria jurídica, honorários
advocatícios, ônus de sucumbência e eventual ressarcimento de perdas e danos.
Parágrafo 3º – Em relação ao disposto no Parágrafo 2º deste Artigo 13, os administradores
da Companhia poderão optar entre (i) suportar os referidos custos e despesas e, em seguida,
solicitar os respectivos reembolsos à Companhia; ou (ii) solicitar que tais custos e despesas
sejam diretamente suportados pela própria Companhia.
Parágrafo 4º – O disposto no Parágrafo 2º deste Artigo 13 não será aplicável em caso de
pretensões da própria Companhia em face de seus administradores, em conjunto ou
isoladamente.
Seção II
Conselho de Administração
Artigo 14. O Conselho de Administração é composto por, no mínimo, 5 (cinco) e, no
máximo, 7 (sete) membros, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato
unificado de 1 (um) ano, permitida a reeleição.
Parágrafo 1º - Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo, 2 (dois) ou 20%
(vinte por cento), o que for maior, deverão ser Conselheiros Independentes, conforme a
definição do Regulamento do Novo Mercado, devendo a caracterização dos indicados ao
Conselho de Administração como Conselheiros Independentes ser deliberada na Assembleia
Geral que os eleger.
Parágrafo 2º - Quando, em decorrência do cálculo do percentual referido no parágrafo acima,
o resultado gerar um número fracionário, a Companhia deve proceder ao arredondamento para
o número inteiro imediatamente superior.
Parágrafo 3º - O membro do Conselho de Administração não pode ter acesso a informações
ou participar de reuniões do Conselho de Administração relacionadas a assuntos sobre os
quais tenha ou represente interesse conflitante com os da Companhia.
Parágrafo 4º - O Conselho de Administração tem 1 (um) Presidente, que será eleito pela
maioria de votos dos presentes, na primeira reunião do Conselho de Administração que
ocorrer imediatamente após a posse de tais membros, ou sempre que ocorrer vacância naquele
cargo. Na hipótese de ausência ou impedimento temporário do Presidente, as suas funções são
exercidas por outro membro do Conselho de Administração indicado pela maioria dos
membros.
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Parágrafo 5º - Ocorrendo vacância no Conselho de Administração que não resulte em
composição inferior à maioria dos cargos do órgão, de acordo com o número de Conselheiros
efetivos deliberado pela Assembleia Geral, o(s) cargo(s) do(s) membro(s) vacante(s)
permanece(m) vago(s), desde que seja respeitado o número mínimo de membros previsto no
caput deste artigo.
Parágrafo 6º - Ocorrendo vacância no Conselho de Administração que resulte em
composição inferior à maioria dos cargos do órgão, de acordo com o número de Conselheiros
efetivos deliberado pela Assembleia Geral, ou inferior ao número mínimo de membros
previsto no caput deste artigo, o Conselho de Administração deve convocar uma Assembleia
Geral para eleger o(s) substituto(s), que deve(m) permanecer no cargo até o final do mandato
do(s) membro(s) substituído(s).
Parágrafo 7º - O membro do Conselho de Administração deve ter reputação ilibada, não
podendo ser eleito aquele que: (a) ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada
concorrente; (b) tiver ou representar interesse conflitante com os da Companhia.
Artigo 15. O Conselho de Administração reúne-se, ordinariamente, uma vez por trimestre e,
extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente ou pela maioria dos seus
membros. Para ser válida, a convocação deve ser feita com a antecedência mínima de 5
(cinco) dias úteis, por meio de carta com aviso de recebimento, fax ou mensagem eletrônica,
devendo indicar a data e o horário da reunião e os assuntos da ordem do dia.
Parágrafo Único - As reuniões do Conselho podem ser realizadas por conferência telefônica,
videoconferência ou por qualquer outro meio de comunicação que permita a identificação do
membro e a comunicação simultânea com todas as demais pessoas presentes à reunião. A
respectiva ata deve ser posteriormente assinada por todos os membros participantes da
reunião.
Artigo 16. As reuniões do Conselho de Administração são presididas por seu Presidente ou,
na sua ausência, por outro membro nomeado pela maioria dos votos dos demais Conselheiros
presentes.
Artigo 17. Cada Conselheiro tem direito a 1 (um) voto nas reuniões do Conselho de
Administração. Das reuniões do Conselho de Administração são lavradas atas, as quais são
assinadas por todos e registradas no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de
Administração e, sempre que contenham deliberações destinadas a produzir efeitos perante
terceiros, seus extratos devem ser arquivados na Junta Comercial competente e publicados.
Artigo 18. Compete ao Conselho de Administração, além das demais atribuições a ele
outorgadas por este Estatuto Social e pela legislação aplicável:
a) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia;
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b) eleger e destituir os Diretores e fixar-lhes as atribuições e os poderes de representação da
Companhia, bem como a política de outorga de procurações a terceiros pelos mesmos,
observado o disposto neste Estatuto Social;
c) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da
Companhia, solicitar informações sobre os contratos celebrados ou em via de celebração,
e quaisquer outros atos praticados;
d) convocar a Assembleia Geral, quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132 da Lei
das Sociedades por Ações;
e) manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria;
f) deliberar sobre a emissão de bônus de subscrição, debêntures (inclusive a emissão de
debêntures conversíveis em ações dentro dos limites do capital autorizado) e notas
promissórias comerciais na forma da legislação em vigor;
g) autorizar a alienação de bens do ativo permanente, a constituição de ônus reais e a
prestação de garantias a obrigações de terceiros sempre que tais operações, individual ou
conjuntamente consideradas, representem valores superiores a R$25.000.000,00 (vinte e
cinco milhões de reais) ou ainda 2% (dois por cento) do patrimônio líquido da
Companhia, apurado no último balanço patrimonial aprovado, o que for maior;
h) escolher e destituir os auditores independentes;
i) distribuir entre os Conselheiros e Diretores, individualmente, a parcela da remuneração
anual global dos administradores fixada pela Assembleia Geral;
j) autorizar a emissão de ações da Companhia, nos limites autorizados no artigo 6º deste
Estatuto Social, fixando as condições de emissão, inclusive o preço e o prazo de
integralização;
k) deliberar a aquisição pela Companhia de ações de sua própria emissão, para manutenção
em tesouraria e/ou posterior cancelamento ou alienação;
l) outorgar opção de compra ou subscrição de ações da Companhia, de acordo com o plano
aprovado em Assembleia Geral;
m) autorizar todos os atos, documentos e contratos que estabeleçam as obrigações,
responsabilidades ou o desembolso de fundos da Companhia que ultrapassem o valor de
R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) ou o valor correspondente a 2% (dois
por cento) do patrimônio líquido da Companhia, apurado no último balanço patrimonial
aprovado, o que for maior, excluindo o pagamento de tributos devidos no curso normal
dos negócios;
n) autorizar o licenciamento de marca de propriedade da Companhia;
o) apresentar à Assembleia Geral a proposta de cisão, fusão, incorporação, dissolução, bem
como de transformação em outro tipo societário, falência, recuperação judicial ou
extrajudicial e liquidação da Companhia;
p) aprovar os orçamentos anuais;
q) apresentar à Assembleia Geral a proposta de participação nos lucros dos administradores
da Companhia;
r) deliberar sobre qualquer reestruturação, acordo ou pagamento antecipado de qualquer
Endividamento (conforme definido no Parágrafo 1o abaixo) cujo valor represente valor
superior a R$25.000.000,00(vinte e cinco milhões de reais, ou ainda 2% (dois por cento)
do patrimônio líquido da Companhia, apurado no último balanço patrimonial aprovado, o
que for maior;
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s)

t)

u)

v)

w)
x)
y)

z)

aprovar locações envolvendo a Companhia ou suas controladas que estejam em
desacordo com as diretrizes de locação previamente aprovadas pelo Conselho de
Administração;
aprovar qualquer oportunidade de investimento a ser explorada pela Companhia ou por
suas controladas diretas e indiretas cujo valor supere R$25.000.000,00(vinte e cinco
milhões de reais) ou 2% (dois por cento) do patrimônio líquido da Companhia, apurado
no último balanço patrimonial aprovado, o que for maior;
aprovar a participação da Companhia e suas controladas diretas e indiretas em qualquer
empreendimento comum ou qualquer associação com terceiros, inclusive formação de
consórcios;
aprovar a aquisição ou constituição de qualquer sociedade ou a realização de qualquer
investimento em qualquer sociedade, ressalvado o disposto neste Estatuto Social e
observado o disposto em acordos de acionistas devidamente arquivados na sede da
Companhia;
deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pela Diretoria;
deliberar sobre a exclusão do direito de preferência, ou reduzir o prazo para seu exercício,
nas hipóteses previstas no Parágrafo 2º do Artigo 6º, acima; e
elaborar e divulgar parecer fundamentado sobre qualquer oferta pública de aquisição de
ações que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, em até 15 (quinze) dias da
publicação do edital da oferta pública de aquisição de ações, nos termos do Regulamento
do Novo Mercado; e
aprovar quaisquer das matérias acima estabelecidas com relação a quaisquer sociedades
controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia ou suas subsidiárias e com relação
ao exercício do direito de voto em entidades não controladas pela Companhia ou suas
subsidiárias.

Parágrafo 1º – Para os fins deste Estatuto Social, “Endividamento” significa (a) todas as
obrigações da Companhia por empréstimos tomados (inclusive, mas não apenas reembolsos e
todas as demais obrigações referentes a garantias, cartas de crédito e aceites bancários,
vencidos ou não); (b) todas as obrigações da Companhia consubstanciadas em notas
promissórias, títulos, debêntures ou instrumentos similares; (c) todas as obrigações da
Companhia de pagar o preço diferido da compra de bens ou serviços, exceto contas a pagar e
provisão para perdas comerciais decorrente do curso normal dos negócios; (d) toda a taxa de
juros e troca de moedas, swaps, caps, collars e acordos semelhantes ou mecanismos de hedge
nos termos dos quais a Companhia deva efetuar pagamentos, seja periodicamente seja na
ocorrência de uma contingência; (e) todos os endividamentos criados ou decorrentes de
qualquer contrato de venda com reserva de domínio ou outra forma de retenção da titularidade
do bem adquirido pela Companhia (ainda que os direitos e recursos do vendedor ou do
mutuante nos termos desses contratos, em caso de inadimplência, sejam limitados à
reintegração de posse ou venda do bem); (f) todas as obrigações da Companhia por locações
que foram ou deveriam ter sido registradas como locação de capital, de acordo com os
princípios contábeis geralmente aceitos em vigor no Brasil ou nos Estados Unidos da
América; e (g) todo endividamento garantido por qualquer gravame (exceto por gravames em
favor de locadores em locações que não aquelas incluídas na letra “f”) sobre qualquer bem ou
ativo pertencente ou detido pela Companhia independentemente de o endividamento assim
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garantido ter sido incorrido pela Companhia ou não ser passível de direito de regresso com
relação ao crédito da Companhia.
Parágrafo 2º – As reuniões do Conselho de Administração convocadas para discutir as
matérias constantes das alíneas “f”, “g”, “j”, “m”, “o”, “r”, “s”, “t”, “u”, “v”, “x” e “z” deste
artigo 18 somente poderão ser instaladas mediante a presença de pelo menos 2/3 (dois terços)
dos membros do Conselho de Administração.
Parágrafo 3º – Compete ao Presidente do Conselho de Administração:
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)

(l)

coordenar as atividades do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia;
convocar, em nome do Conselho de Administração, a Assembleia Geral e presidi-la,
conforme artigos 8º e 18, “d”;
convocar e presidir as reuniões do Conselho de Administração, conforme artigos 15 e
16;
monitorar a Diretoria quanto à implementação das estratégias de negócio determinadas
pelo Conselho de Administração;
acompanhar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da
Companhia, solicitar esclarecimentos sobre negócios, contratos e quaisquer outros atos,
antes ou depois de celebrados, para o fim de apresentar estas matérias à deliberação do
Conselho; e
representar institucionalmente a Companhia nas suas relações com órgãos
governamentais, investidores, entidades de classe e demais partes interessadas e
estratégicas.
Seção III
Diretoria

Artigo 19. A Diretoria da Companhia é composta por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 9
(nove) membros, eleitos pelo Conselho de Administração, com mandato de 1 (um) ano, sendo
permitida a reeleição.
Parágrafo 1º – Os Diretores exercerão as funções atribuídas aos seus respectivos cargos,
cabendo ao Conselho de Administração estabelecer tais funções entre os membros da
Diretoria. Os Diretores poderão acumular cargos ou não ter título específico, conforme
decisão que venha a ser aprovada pelo Conselho de Administração.
Parágrafo 2º - Nos seus impedimentos temporários ou ausências, o Diretor Presidente é
substituído pelo Diretor Financeiro. Caso o Diretor Financeiro esteja impossibilitado de
substituí-lo, a substituição será feita pelo Diretor mais antigo no cargo e, em caso de empate,
pelo mais idoso. Em caso de vacância do cargo de Diretor Presidente, o substituto provisório
exerce as suas funções até a primeira reunião subsequente do Conselho de Administração, que
deve ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias após tal vacância, e designar o substituto do
Diretor Presidente pelo restante do prazo do mandato.
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Parágrafo 3º - Os demais Diretores são substituídos, em casos de ausência ou impedimento
temporário, por outro Diretor, escolhido pelo Diretor Presidente. Em caso de vacância no
cargo de Diretor, o substituto provisório, escolhido pelo Diretor Presidente, assume a
Diretoria até a primeira reunião subsequente do Conselho de Administração, que deve ocorrer
no prazo máximo de 30 (trinta) dias após tal vacância, e designar o substituto pelo restante do
prazo do mandato.
Parágrafo 4º - Para os fins do disposto nos Parágrafos 2º e 3º deste artigo, ocorre a vacância
com a destituição, a morte, a renúncia, o impedimento comprovado, a invalidez ou a ausência
injustificada por mais de 30 (trinta) dias consecutivos.
Artigo 20. Além das funções e dos poderes definidos pelo Conselho de Administração, os
Diretores têm as seguintes atribuições:
Parágrafo 1º - Compete ao Diretor Presidente administrar e gerir os negócios da Companhia,
especialmente: (i) cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social e as deliberações do Conselho
de Administração e da Assembleia Geral; (ii) submeter, anualmente, à apreciação do
Conselho de Administração, o Relatório da Administração e as contas da Diretoria,
acompanhados do relatório dos auditores independentes, bem como a proposta de destinação
dos lucros apurados no exercício anterior; (iii) elaborar e propor, ao Conselho de
Administração, os orçamentos anuais e plurianuais, os planos estratégicos, os projetos de
expansão e os programas de investimento; (iv) orientar e coordenar as atividades dos demais
Diretores dentro das atribuições e poderes conferidos a tais Diretores pelo Conselho de
Administração e por este Estatuto Social, convocando e presidindo as reuniões de Diretoria; e
(v) elaborar e propor, ao Conselho de Administração, as metas dos demais Diretores.
Parágrafo 2º - Compete ao Diretor Operacional: (i) acompanhar o desenvolvimento dos
empreendimentos e projetos dos quais a Companhia participe dentro dos parâmetros
estabelecidos pelo Diretor Presidente ou pelo Conselho de Administração; (ii) acompanhar e
analisar o desempenho de cada um dos empreendimentos em operação visando a melhoria
contínua dos resultados obtidos; e (iii) liderar e supervisionar as negociações de locação de
espaços e de prestação de serviços nos empreendimentos dos quais a Companhia participe
dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Diretor Presidente ou pelo Conselho de
Administração.
Parágrafo 3º - Compete ao Diretor Financeiro: (i) preservar a integridade financeira da
Companhia, controlando sua exposição a riscos e monitorando a rentabilidade de seus ativos;
(ii) zelar pela otimização da estrutura de capital da Companhia; (iii) dirigir e liderar a
administração e gestão das atividades financeiras da Companhia e suas controladas de acordo
com as deliberações tomadas pelo Conselho de Administração, incluindo a análise de
investimentos e definição dos limites de exposição a risco; (iv) propor e executar
planejamento e controle financeiro e tributário; (v) propor e executar operações de
empréstimos e financiamentos que atendam às necessidades de tesouraria e de investimentos
da Companhia e suas controladas de acordo com as deliberações do Conselho de
Administração; (vi) manter a relação da Companhia com bancos e demais instituições
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financeiras, seguradoras e investidores atuais e potenciais; (vii) manter os ativos da
Companhia devidamente segurados; (viii) liderar e acompanhar os trabalhos de apuração e
consolidação das informações contábeis da Companhia a fim de assegurar a correta
demonstração da situação financeira e patrimonial da Companhia; e (ix) planejar e auxiliar o
Diretor Presidente na elaboração do orçamento da Companhia.
Parágrafo 4º- Compete ao Diretor de Relações com Investidores: (i) garantir aos acionistas,
ao mercado e ao público em geral o acesso às informações de maneira democrática,
transparente e precisa, contribuindo para a maximização do valor de mercado da empresa e
para o aumento de liquidez de suas ações; (ii) prover informações ao mercado sobre o
desempenho e os resultados da Companhia; (iii) definir as estratégias de uniformização e
transparência das informações da Companhia para a divulgação aos acionistas e ao mercado
de capitais; (iv) zelar pelo cumprimento de políticas que tornem acessíveis as informações nas
dimensões econômico-financeira, social e ambiental da Companhia aos públicos interno e
externo; (v) estabelecer o Plano de Comunicação e Ação da Diretoria de Relações com
Investidores, zelando por sua implementação; (vi) definir as novas estratégias de comunicação
de informações para o mercado, com base em análises e percepções da opinião deste sobre a
Companhia; e (vii) propor as iniciativas organizacionais que influenciem na criação de valor
para os acionistas, compatibilizando resultados de curto e médio prazos com projeções de
longo prazo.
Parágrafo 5º- Compete ao Diretor Jurídico: (i) gerenciar as atividades da área jurídica cível,
societária, trabalhista e comercial da Companhia; (ii) coordenar as atividades realizadas em
escritórios externos contratados para dar suporte a todas as sociedades do grupo; (iii)
gerenciar as atividades relacionadas aos controles de contratos imobiliários e/ou societários do
grupo; e (iv) desenvolver estruturas, negociar condições e verificar a documentação relativa a
novas oportunidades de negócio.
Parágrafo 6º - Compete ao Diretor de Investimentos: (i) analisar e recomendar oportunidades
de investimentos e desinvestimentos, considerando a estratégia da Companhia estabelecida
pelo Conselho de Administração; (ii) auxiliar o Diretor Presidente na elaboração do
orçamento de capital e dos ativos operacionais da Companhia; e (iii) analisar a performance
individual de cada shopping center em relação ao respectivo planejamento e submeter as
conclusões ao Diretor Presidente.
Parágrafo 7º - Compete aos Diretores assistir e auxiliar o Diretor Presidente na administração
dos negócios da Companhia e exercer as atividades referentes às funções que lhes tenham
sido atribuídas pelos Regulamentos das Diretorias.
Artigo 21. Os Diretores, dentro das respectivas atribuições, têm amplos poderes de
administração e gestão dos negócios sociais para a prática de todos os atos e a realização de
todas as operações que se relacionem com o objeto social, ressalvadas as hipóteses previstas
neste Estatuto Social, de operações que somente possam ser realizadas mediante a prévia
deliberação do Conselho de Administração.
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Artigo 22. A Companhia é representada: (i) por 2 (dois) Diretores em conjunto; ou (ii) por 1
(um) procurador e 1 (um) Diretor em conjunto; ou (iii) por 2 (dois) procuradores em conjunto,
investidos com poderes específicos.
Parágrafo 1º - Poderá, ainda, a Companhia ser representada apenas por 1 (um) Diretor
qualquer, nas seguintes situações: (i) nos casos de correspondência que não crie obrigações
para a Companhia; (ii) na prática de atos de simples rotina administrativa, inclusive os
praticados perante órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, autarquias, empresas
públicas e sociedades de economia mista, incluindo Junta Comercial, Justiça do Trabalho,
IAPAS, FGTS e seus bancos arrecadadores, e outros de idêntica natureza; e (iii) receber
citação em processos movidos contra a Companhia.
Parágrafo 2º - As procurações da Companhia devem ser assinadas por 2 (dois) Diretores em
conjunto.
Parágrafo 3º - As procurações devem especificar os poderes concedidos e o prazo de
mandato, que não pode ser superior a 1 (um) ano, exceto no caso das procurações ad judicia,
destinadas à defesa dos interesses da Companhia em juízo ou em procedimentos
administrativos, as quais podem ser outorgadas por prazo indeterminado.
Artigo 23. A Diretoria reúne-se sempre que necessário, sendo convocada pelo Diretor
Presidente.
Parágrafo 1º - As atas das reuniões são lavradas no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria e,
sempre que contenham deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros, devem ser
arquivadas na Junta Comercial competente e publicadas.
Parágrafo 2º - Cada Diretor tem direito a 1 (um) voto nas reuniões. As deliberações da
Diretoria são válidas mediante o voto favorável da maioria dos Diretores presentes. Caso haja
empate, cabe ao Diretor Presidente o voto de qualidade.
Artigo 24. São expressamente vedados, sendo nulos e ineficazes em relação à Companhia, os
atos praticados por Conselheiros, Diretores, procuradores ou empregados, em negócios
estranhos ao objeto social, neles incluída a prestação de fiança, aval, endosso ou qualquer
garantia não relacionada ao objeto social ou que sejam contrários ao disposto neste Estatuto
Social.
Capítulo V
Conselho Fiscal
Artigo 25. O Conselho Fiscal da Companhia funciona de modo não permanente, com as
atribuições e os poderes que a lei lhe confere, e é instalado por deliberação da Assembleia
Geral ou a pedido dos acionistas, nas hipóteses previstas em lei.
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Parágrafo 1º - Quando instalado, o Conselho Fiscal é composto por 3 (três) membros
titulares e suplentes de igual número, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral.
Parágrafo 2º - A posse dos membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, fica
condicionada à assinatura de termo de posse, que deve contemplar sua sujeição à cláusula
compromissória referida no artigo 31 deste Estatuto, bem como ao atendimento dos requisitos
legais aplicáveis.
Parágrafo 3º - O Conselho Fiscal elege o seu Presidente na primeira reunião e funciona de
acordo com o Regimento Interno aprovado na Assembleia Geral que deliberar sobre sua
instalação, se for o caso.
Parágrafo 4º - As deliberações do Conselho Fiscal são tomadas sempre por maioria de votos
dos presentes e lavradas em forma de ata no livro próprio, sendo assinadas por todos os
presentes.
Parágrafo 5º - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal é fixada pela Assembleia
Geral Ordinária que os eleger, observado o parágrafo 3º do artigo 162 da Lei das Sociedades
por Ações.
Parágrafo 6º - O mandato unificado dos membros do Conselho Fiscal encerra-se na
Assembleia Geral Ordinária subsequente à de sua eleição.
Parágrafo 7º - Os membros do Conselho Fiscal são substituídos, em suas faltas e
impedimentos, pelos respectivos suplentes.
Parágrafo 8º - Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo
suplente ocupa o seu lugar; não havendo suplente, a Assembleia Geral deve ser convocada
para proceder à eleição de membro para o cargo vago.
Parágrafo 9º - Não pode ser eleito para o cargo de membro do Conselho Fiscal da
Companhia aquele que mantenha vínculo com sociedade que possa ser considerada
concorrente da Companhia (“Concorrente”), estando vedada, dentre outras, a eleição de
pessoa que: (i) seja empregada, acionista ou membro de órgão da administração, técnico ou
fiscal da Companhia ou de Concorrente ou de controlador ou controlada da Concorrente; (ii)
seja cônjuge ou parente até terceiro grau de membro de órgão da administração, técnico ou
fiscal da Companhia ou de Concorrente ou de controlador ou controlada da Concorrente.
Capítulo VI
Exercício Social, Distribuições e Reservas
Artigo 26. O exercício social da Companhia começa em 1o de janeiro e termina em 31 de
dezembro de cada ano. Ao final de cada exercício social, são levantadas as demonstrações
financeiras relativas ao exercício social findo, a serem apresentadas ao Conselho de
Administração e à Assembleia Geral, com a observância dos preceitos legais pertinentes.
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Artigo 27. Com as demonstrações financeiras do exercício, a administração apresenta à
Assembleia Geral Ordinária a proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício,
calculado após a dedução das participações referidas no artigo 190 da Lei das Sociedades por
Ações, conforme o disposto no Parágrafo 1º deste artigo, ajustado para os fins do cálculo de
dividendos, nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações:
a) 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício deverão ser destinados para a
constituição da reserva legal, até que esta atinja 20% (vinte por cento) do capital social. No
exercício em que o saldo da reserva legal, acrescido do montante da reserva de capital, exceda
a 30% (trinta por cento) do capital social, não é obrigatória a destinação de parte do lucro
líquido do exercício para a reserva legal;
b) a parcela necessária ao pagamento de um dividendo obrigatório não pode ser inferior, em
cada exercício, a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido anual ajustado, na forma
prevista pelo artigo 202 da Lei de Sociedades por Ações;
c) por proposta dos órgãos da administração, até 71,25% (setenta e um inteiros e vinte e cinco
centésimos por cento) do lucro líquido do exercício poderá ser destinado para a constituição
da reserva para investimentos, com a finalidade de preservar a integridade do patrimônio
social, assegurar recursos para novos investimentos e acréscimo de capital de giro, inclusive
através de amortizações de dívidas, podendo seu saldo ser utilizado na absorção de prejuízos,
sempre que necessário ou na distribuição de dividendos, e observado ainda que o saldo desta
reserva, somado aos saldos das demais reservas de lucros, excetuadas as reservas de lucros a
realizar e reservas para contingências, não poderá ultrapassar 100% (cem por cento) do valor
do capital social e, uma vez atingido esse limite, a Assembleia Geral poderá deliberar sobre a
aplicação do excesso no aumento do capital social ou na distribuição de dividendos; e
d) o saldo dos lucros a distribuir no exercício terá a destinação que for deliberada pela
Assembleia Geral, observada a proposta do Conselho de Administração.
Parágrafo 1º - A Assembleia Geral pode atribuir aos membros do Conselho de
Administração e da Diretoria uma participação nos lucros, após deduzidos os prejuízos
acumulados e a provisão para o Imposto de Renda e a Contribuição Social, nos casos, forma e
limites legais.
Parágrafo 2º - A Assembleia Geral pode deliberar a capitalização de reservas de lucros ou de
capital, inclusive as instituídas em balanços intermediários, observada a legislação aplicável.
Parágrafo 3º - Os dividendos não recebidos ou não reclamados prescrevem no prazo de 3
(três) anos, contado da data em que sejam postos à disposição do acionista, e, nesta hipótese,
são revertidos em favor da Companhia.
Artigo 28. Por proposta da Diretoria, aprovada pelo Conselho de Administração, ad
referendum da Assembleia Geral, pode a Companhia pagar ou creditar juros aos acionistas, a
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título de remuneração do capital próprio destes, observada a legislação aplicável. As eventuais
importâncias assim desembolsadas podem ser imputadas ao valor do dividendo obrigatório
previsto neste Estatuto Social.
Parágrafo 1º - Em caso de crédito de juros aos acionistas no decorrer do exercício social e
sua atribuição ao valor do dividendo obrigatório, os acionistas devem ser compensados com
os dividendos a que têm direito, sendo-lhes assegurado o pagamento de eventual saldo
remanescente. Na hipótese de o valor dos dividendos ser inferior ao que lhes tenha sido
creditado, a Companhia não pode cobrar dos acionistas o saldo excedente.
Parágrafo 2º - O pagamento efetivo dos juros sobre o capital próprio, após o crédito no
decorrer do exercício social, deve se dar por deliberação do Conselho de Administração, no
curso do mesmo exercício social ou no exercício seguinte, mas nunca após as datas de
pagamento dos dividendos.
Capítulo VII
Alienação do Controle Acionário
Artigo 29. A alienação direta ou indireta de controle da Companhia, tanto por meio de uma
única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição
de que o adquirente do controle se obrigue a realizar oferta pública de aquisição de ações
tendo por objeto as ações de emissão da Companhia de titularidade dos demais acionistas da
Companhia, observando as condições e os prazos previstos na legislação e na regulamentação
em vigor e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento
igualitário àquele dado ao alienante.
Capítulo VIII
Proteção da Dispersão da Base Acionária
Artigo 30. Qualquer acionista ou grupo de acionistas que venha a adquirir ou se torne titular,
por qualquer motivo, de: (i) ações de emissão da Companhia, em quantidade igual ou superior
a 43% (quarenta e três por cento) do total de ações de emissão da Companhia; ou (ii) outros
direitos, inclusive usufruto ou fideicomisso, sobre as ações de emissão da Companhia, que
representem mais de 43% (quarenta e três por cento) do seu capital (“Acionista Adquirente
43%”), deverá, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de aquisição ou do evento que
resultou na titularidade de ações ou direitos em quantidade superior ao limite estipulado,
realizar ou solicitar, conforme o caso, o registro de uma oferta pública de aquisição (para os
fins deste Capítulo, denominada como “OPA”) da totalidade das ações de emissão da
Companhia, observando-se o disposto na regulamentação aplicável da CVM, os regulamentos
da B3 e os termos deste Capítulo.
Parágrafo 1º - A OPA deverá ser: (i) dirigida indistintamente a todos os acionistas da
Companhia; (ii) efetivada em leilão a ser realizado na B3; (iii) realizada de maneira a
assegurar tratamento equitativo aos destinatários e permitir-lhes a adequada informação
quanto à Companhia e ao ofertante, e dotá-los dos elementos necessários à tomada de uma
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decisão refletida e independente quanto à aceitação da oferta pública para a aquisição de
ações; (iv) ser imutável e irrevogável após a publicação do edital de oferta, nos termos da
Instrução CVM nº 361/02, ressalvado o disposto no § 4º abaixo; (v) lançada pelo preço
determinado de acordo com o previsto no § 2º deste artigo; e (vi) paga à vista, em moeda
corrente nacional, contra a aquisição na OPA de ações de emissão da Companhia.
Parágrafo 2º - O preço de aquisição na OPA de cada ação de emissão da Companhia não
poderá ser inferior ao valor equivalente a 125% (cento e vinte e cinco por cento) da cotação
unitária mais alta atingida pelas ações de emissão da Companhia durante os 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias anteriores à data de aquisição ou do evento que gerou a obrigação de
realizar a OPA na B3.
Parágrafo 3º - Caso a regulamentação da CVM aplicável à OPA prevista neste artigo
determine a adoção de um critério de cálculo para a fixação do preço de aquisição de cada
ação da Companhia na OPA que resulte em preço de aquisição superior àquele determinado
nos termos do Parágrafo 2º, acima, deverá prevalecer na efetivação da OPA prevista neste
artigo o preço de aquisição calculado nos termos da regulamentação da CVM.
Parágrafo 4º - A realização da OPA mencionada no caput deste artigo não excluirá a
possibilidade de outro acionista da Companhia, ou, se for o caso, terceiros ou a própria
Companhia, formularem uma oferta pública concorrente, nos termos da regulamentação
aplicável.
Parágrafo 5º - O Acionista Adquirente 43% deverá atender todas as solicitações ou cumprir
todas as exigências da CVM relativas à OPA, dentro dos prazos previstos na regulamentação
aplicável.
Parágrafo 6º - Na hipótese do Acionista Adquirente 43% não cumprir com as obrigações
impostas por este artigo, inclusive no que concerne ao atendimento dos prazos (i) para a
realização ou solicitação do registro da OPA, ou (ii) para atendimento das eventuais
solicitações ou exigências da CVM, o Conselho de Administração da Companhia convocará
Assembleia Geral Extraordinária, na qual o Acionista Adquirente 43% não poderá votar, para
deliberar sobre a suspensão do exercício dos direitos do Acionista Adquirente 43% que não
cumpriu com qualquer obrigação imposta por este artigo, conforme disposto no artigo 120 da
Lei das Sociedades por Ações, sem prejuízo da responsabilidade do Acionista Adquirente
43% por perdas e danos causados aos demais acionistas em decorrência do descumprimento
das obrigações impostas por este Artigo.
Parágrafo 7º - O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de uma pessoa se tornar
titular de ações de emissão da Companhia em quantidade igual ou superior a 43% (quarenta e
três por cento) do total das ações de sua emissão em decorrência (i) sucessão legal; (ii) da
incorporação de uma outra sociedade pela Companhia, (iii) da incorporação de ações de uma
outra sociedade pela Companhia, (iv) da fusão da Companhia com outra(s) sociedade(s); (v)
da subscrição de ações da Companhia, realizada em uma única emissão primária, que tenha
sido aprovada em Assembleia Geral de acionistas da Companhia, convocada pelo seu
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Conselho de Administração, e cuja proposta de aumento de capital tenha determinado a
fixação do preço de emissão das ações com base no seu Valor Econômico, no caso de
subscrição de ações da Companhia; (vi) de oferta pública voluntária por até 100% (cem por
cento) das ações de emissão da Companhia; e/ou (vii) de oferta pública de permuta, nos
termos do Artigo 172, II, da Lei das Sociedades por Ações.
Parágrafo 8º - O disposto neste artigo não se aplica aos acionistas da Companhia e seus
sucessores, inclusive e em especial aos acionistas controladores da Companhia em 12 de
novembro de 2009, bem como aos acionistas diretos ou indiretos dos referidos acionistas
controladores que vierem a sucedê-los na participação direta na Companhia por força de
reorganizações societárias (“Acionistas Atuais”), aplicando-se exclusivamente a investidores
que adquiram ações e se tornem acionistas da Companhia após a obtenção do seu registro de
companhia aberta junto à CVM e o início da negociação das ações da Companhia na B3.
Parágrafo 9º – Em relação aos Acionistas Atuais, o disposto neste artigo somente será
aplicável na hipótese de qualquer destes Acionistas Atuais, após a obtenção pela Companhia
do registro de companhia aberta junto à CVM e o início da negociação das ações da
Companhia na B3, adquirir ou se tornar titular de novas ações de emissão da Companhia —
adicionais às ações e/ou direitos de subscrição detidos antes da obtenção de tal registro e do
início da negociação das ações na B3—, em quantidade igual ou superior a 43% (quarenta e
três por cento) do total de ações de emissão da Companhia, excluídas para os fins deste
cômputo as ações em tesouraria.
Parágrafo 10 - Para fins do cálculo do percentual de 43% (quarenta e três por cento) do total
de ações de emissão da Companhia descrito no caput deste artigo, 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.
Parágrafo 11 - A Assembleia Geral poderá dispensar o Acionista Adquirente 43% da
obrigação de efetivar a OPA prevista neste artigo, caso seja do interesse da Companhia.
Capítulo IX
Do Juízo Arbitral
Artigo 31. A Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal
efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a
Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer controvérsia que
possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda da sua condição de emissor, acionistas,
administradores, e membros do conselho fiscal, em especial, decorrentes das disposições
contidas na Lei nº 6.385/1976, na Lei nº 6.404/1976, no Estatuto Social da Companhia, nas
normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela
Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento
do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo
Mercado, do Contrato de Participação no Novo Mercado e dos demais regulamentos da B3.
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Capítulo X
Da Liquidação da Companhia
Artigo 32. A Companhia deve entrar em liquidação nos casos determinados em lei, cabendo à
Assembleia Geral eleger o liquidante ou os liquidantes, bem como o Conselho Fiscal que
deve funcionar nesse período, obedecidas as formalidades legais.
Capítulo XI
Disposições Finais e Transitórias
Artigo 33. Os casos omissos neste Estatuto Social devem ser resolvidos pela Assembleia
Geral e regulados de acordo com o que preceitue a Lei das Sociedades por Ações, respeitado
o disposto no Regulamento do Novo Mercado.
Artigo 34. A Companhia deve observar os acordos de acionistas arquivados em sua Sede, se
houver, sendo vedado o registro de transferência de ações e o cômputo de voto proferido em
Assembleia Geral ou em reunião do Conselho de Administração contrários aos seus termos.
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