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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO 2018

DATA: 07 de dezembro de 2018 as 14h00 horas. LOCAL: Sede Social, na Avenida das
Nações Unidas, n.º 12.995, 32º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
PRESENÇA: Totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
MESA: Sr. João Carlos Costa Brega, Presidente; Sr. Douglas de Almeida Reis,
Secretário. ORDEM DO DIA: Distribuição de dividendos. DELIBERAÇÕES: I. Nos
termos do Artigo 23 do Estatuto Social, foi aprovada, por unanimidade, a distribuição
de dividendos intermediários com base no Balanço Patrimonial da Companhia
levantado em 30 de setembro de 2018 e “ad referendum” da Assembleia Geral
Ordinária, para todas as ações integrantes do capital social atual (beneficiando os
acionistas que se acharem inscritos nos registros da Companhia na data de 12 de
dezembro de 2018, inclusive), da seguinte forma: (a) R$ 0,13547 por ação, para todas
as ações ordinárias; e (b) R$ 0,14902 por ação, para todas as ações preferenciais,
conforme disposto no inciso II do § 1º do artigo 17, da Lei n. 6404/76, totalizando R$
210.006.273,53 (duzentos e dez milhões, seis mil, duzentos e setenta e três reais e
cinquenta e três centavos) a serem distribuídos como dividendos intermediários.
Referidos dividendos são declarados à conta de reserva de lucros de exercícios
anteriores. Os dividendos serão computados no cálculo do dividendo mínimo
obrigatório referente ao exercício social de 2018 e deverão ser ratificados na
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2019. O pagamento dos
dividendos será feito no dia 21 de dezembro de 2018. Sobre os dividendos não incidirá
imposto de renda na fonte. II. Os Conselheiros autorizam os procuradores da
Companhia, Grabriela Brogiolo da Silva, Camila Pio Fraccaro e Suely Morales Zinezi a
celebrarem os respectivos contratos de câmbio e de transferência eletrônica direta TED, bem como se necessário o contrato de derivativos, todos relativos ao pagamento
dos dividendos ora declarados. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: Nada mais
havendo a tratar, foi lavrada a presente que, depois de lida e aprovada, foi por todos os
presentes assinada. São Paulo, 07 de dezembro de 2018.
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