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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL 

REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2018 

 

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 15 horas do dia 20 de junho de 2018, no escritório da 

Companhia localizado na Cidade de Campo Bom, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Liberato 

Salzano Vieira da Cunha, nº 108, CEP 93700-000.  

 

2. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros 

em exercício do Conselho Fiscal. 

 

3. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros em exercício do Conselho Fiscal da 

Companhia, quais sejam: Sr. Martin da Silva Gesto, Sr. Clóvis José Ceretta e Sr. Ricardo Gus Maltz. 

 

4. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Martin da Silva Gesto e secretariados pelo Sr. 

Guilherme de Biagi Pereira. 
 

5. ORDEM DO DIA: Reuniram-se os membros do conselho fiscal da Companhia para deliberar 

a respeito da seguinte ordem do dia: (i) opinar sobre a proposta da administração da Companhia para o 

aumento do capital social, dentro do limite do capital autorizado, em razão do exercício, por 

determinados beneficiários, de opções de compra de ações outorgadas no âmbito do Plano de Sócios 

da Companhia, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 25 de maio 

de 2012 (“Plano de Opção - 2012”); (ii) opinar sobre a proposta da administração de pagamento de 

juros sobre capital próprio referente ao período de janeiro a junho de 2018, com base no patrimônio 

líquido apurado em balanço que será levantado em 22 de junho de 2018; (iii) opinar sobre a proposta 

da administração para celebração de instrumento para prorrogação do Convênio de Colaboração 

Recíproca em Operações de Aquisição de Crédito (Risco Sacado) nº 104613110000200, celebrados 

entre a Companhia e o Banco Itaú Unibanco S.A., em 7 de novembro de 2013, conforme aditado 

(“Convênio”).  
 

6. DELIBERAÇÕES: Os membros do conselho fiscal deliberaram o quanto segue: 

 

6.1. Opinar, por unanimidade dos votos, favoravelmente à proposta da administração para o 

aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, no valor total 

de R$ R$10.697.290,50 (dez milhões, seiscentos e noventa e sete mil, duzentos e noventa reais e 

cinquenta centavos), mediante a emissão de 536.526 (quinhentos e trinta e seis mil, quinhentas e 

vinte e seis) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, em razão do 



exercício, por determinados beneficiários, de suas respectivas opções de compra, nos termos do 

Plano de Opção – 2012, cuja cópia fica arquivada na sede da Companhia.  

 

6.2. Opinar, por unanimidade dos votos, favoravelmente à proposta da administração para o 

pagamento aos acionistas de juros sobre capital próprio referente ao período de janeiro a junho de 

2018, com base no patrimônio líquido apurado em balanço que será levantado em 22 de junho de 2018 

no valor total de R$ 21.001.339,26 (vinte e um milhões, mil reais, trezentos e trinta e nove reais e vinte 

e seis centavos).  
 

6.3. Opinar, por unanimidade dos votos, favoravelmente à proposta da administração de celebrar 

instrumento para prorrogação da vigência do Convênio, a ser celebrado entre a Companhia e Banco 

Itaú Unibanco S.A, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.  

 

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da 

qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros do 

Conselho Fiscal presentes.  

 

Campo Bom/RS, 20 de junho de 2018. 
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