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São Paulo, sexta-feira, 15 de março de 2019

CNPJ/MF: 23.361.939/0001-87 - NIRE: 35229490246
Ata de Assembleia Geral de Constituição Por Transformação
Data, Horário e Local: Aos 23/10/2018, às 14 hs, em São Paulo/SP, na Rua Funchal, nº 263, 5º andar, conjunto 51, disposto no Artigo 10 deste estatuto. Artigo 12º: A diretoria será composta por 02 diretores, todos residentes no país,
Vila Olímpia, CEP: 04551-060. Presença, Convocação e Quórum: Dispensadas as formalidades de convocação, acionistas ou não, eleitos em assembleia geral por sócios detentores das ações ordinárias, com mandato de 03 anos,
tendo em vista a presença de acionistas da sociedade representando a totalidade do capital social. Mesa: Presidente sendo permitida a reeleição. Artigo 13º: No caso de vacância no cargo de qualquer diretor, os acionistas detentores
- Sr. Paulo Aristakessian, brasileiro, solteiro, administrador, RG nº 28.762.614-3 SSP/SP, CPF/MF nº 276.041.278- das ações ordinárias reunir-se-ão em assembleia geral dentro de 15 dias, contados da data em que o cargo foi
43, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na Avenida Jacutinga, nº 121, Apartamento 161, Indianópolis, CEP declarado vago, para eleger um novo diretor, que deverá completar o mandato do diretor substituído. Artigo 14º:
04515-030; Secretário - Sr. Raul Aristakessian, brasileiro, solteiro, economista, RG nº 35.335.931-2 SSP/SP, CPF/ Respeitado o quanto disposto no parágrafo único abaixo, qualquer um dos diretores da Sociedade pode administráMF nº 318.857.338-36, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na Avenida Jacutinga, nº 121, Apartamento 161, la isoladamente, representando-a ativa e passivamente, com os mais amplos, gerais e ilimitados poderes, em juízo
Indianópolis, CEP 04515-030. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a Constituição da Companhia KPR Investimentos ou fora dele, inclusive perante as repartições públicas federais, estaduais e municipais, e outras entidades de direito
S/A por transformação da sociedade KPR Investimentos Ltda., sem interrupção de seus negócios e atividades; (ii) público, podendo praticar enfim, todos e quaisquer atos que julgar necessário para o bom andamento dos negócios
a aprovação do estatuto social; e (iii) eleição dos membros da Diretoria da Companhia. Deliberações: Passando à sociais. Os diretores nomeados poderão movimentar contas bancárias, assinando, isoladamente, cheques e/ou orordem do dia foram aprovadas por unanimidade de votos, as seguintes deliberações: (i) Foi consignada a aprovação, dens de pagamento para terceiros, de modo a permitir maior agilização nos negócios da empresa. § Único: Dependem
por unanimidade, da transformação da empresa KPR Investimentos Ltda. em sociedade anônima, com ações ordiná- de deliberação prévia e expressa pela Assembleia Geral, mediante a aprovação de 75% das ações ordinárias exisrias e preferenciais. Os sócios Paulo Aristakessian e Raul Aristakessian serão detentores da totalidade das ações tentes da Sociedade: (i) alienação, oneração, permuta, ou transferência de direitos relativos aos ativos relevantes
ordinárias e o sócio AK 16 Empreendimentos e Participações Ltda. da totalidade das ações preferenciais. Os sócios da Sociedade, assim considerados aqueles ativos com valor igual ou superior a R$ 50.000,00; (ii) constituição de
dão-se mutuamente plena, irrevogável e irretratável quitação, incluindo à Sociedade, para nada mais reclamarem uns subsidiárias, bem como a participação direta ou indireta da Sociedade em quaisquer sociedades, consórcios, assodos outros, em relação à nova composição societária e à alocação das ações da companhia (ii) Após lido e discutido, ciações, joint ventures ou contratos que assegurem participação nos resultados ou capital, personificadas ou não,
foi aprovado o projeto de estatuto social da Companhia, conforme redação abaixo; (iii) Verificada a observância das no Brasil ou no exterior, a qualquer título, e exercício de direito de voto em quaisquer participações detidas pela
formalidades legais, e com a concordância da totalidade dos presentes, a Companhia foi declarada constituída por Sociedade; (iii) aquisição, arrendamento ou alienação de ativos (incluindo bens móveis, imóveis e intangíveis, como
transformação da empresa KPR Investimentos Ltda. em sociedade anônima, sem qualquer interrupção de seus ne- marcas e patentes e direitos) com valor igual ou superior a R$ 50.000,00, participações, consórcios, associações ou
gócios e atividades, mantendo-se a mesma escrituração contábil e fiscal, inalterados os elementos ativos e passivos joint - ventures; (iv) qualquer operação de empréstimo, adiantamento ou extensão de crédito para a Sociedade ou
e integralmente garantidos os direitos dos credores. A Companhia será denominada KPR Investimentos S/A e será para terceiros feitos pela Sociedade e/ou por qualquer das suas controladas ou coligadas; (v) escolha, contratação
regida pelo estatuto social conforme redação abaixo: “Estatuto Social da KPR Investimentos S/A - CNPJ/MF ou substituição dos auditores independentes que terão a responsabilidade pelo trabalho de auditoria das demonstra23.361.939/0001-87. Capítulo I. Denominação, Sede, Duração e Objeto. Artigo 1º: A KPR Investimentos S/A (a ções financeiras da Sociedade, conforme aplicável; (vi) aprovação de operações e negócios em geral cuja natureza
“Sociedade”) é uma sociedade anônima fechada regida pelo presente estatuto social e pela legislação aplicável, e a seja diferente do tipo de operação ou negócio normalmente, ou historicamente, empreendido pela Sociedade, e/ou por
responsabilidade dos sócios ou acionistas é limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. Artigo qualquer das controladas ou coligadas da Sociedade; (vii) contratação de empregados e prestadores de serviço com
2º: A Sociedade tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Funchal, nº 263, 5º andar, remuneração anual igual ou superior a R$ 100.000,00; (viii) nomeação de procurador para representação da Socieconjunto 51, Vila Olímpia, CEP: 04551-060. Artigo 3º: O prazo de duração da Sociedade é indeterminado. Artigo 4º: dade em qualquer dos atos ou negócios enumerados nesta cláusula; e (ix) a prática pela Sociedade de quaisquer
A sociedade tem por objeto social a prestação de serviços de administração e/ou gestão de fundos e de carteira de negócios ou atos (sendo cada negócio considerado individualmente ou como um conjunto de negócios da mesma
valores mobiliários, para pessoas físicas ou jurídicas, brasileiras ou estrangeiras. Capítulo II. Capital Social e natureza em um mesmo exercício fiscal) que representem obrigações da Sociedade envolvendo valores superiores
Ações. Artigo 5º: O capital social é de R$ 2.205.540,00, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente à R$ 50.000,00. Capítulo V. Conselho Fiscal. Artigo 15º: O conselho fiscal operará de forma não permanente e será
nacional, representado por 1.102.770 ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R$ 1,00 e 1.102.770 ações instalado pela assembleia geral a pedido dos acionistas, nos termos da legislação aplicável, tendo a composição, os
preferenciais nominativas, com valor nominal de R$ 1,00 cada. § 1º: Cada ação ordinária dá direito a um voto nas poderes e as funções previstos em lei. § Único: A assembleia geral que instalar o conselho fiscal e eleger seus
deliberações das Assembleias Gerais. As ações preferenciais terão apenas os seguintes direitos: (i) recebimento de membros fixará a sua remuneração. Capítulo VI. Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Dividendos. Ardividendos de no máximo de 50% do lucro líquido da Sociedade, se existente; a serem repartidos entre os acionistas tigo 16º: O exercício social da Sociedade encerrar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano. Ao final de cada exerpreferencialistas; e (ii) um único direito de voto referente ao veto à deliberação de aumento de capital da Sociedade cício social a diretoria levantará as demonstrações financeiras exigidas de acordo com as disposições legais pertipara entrada de novos sócios que não os atuais detentores das ações ordinárias da Sociedade. (I) o recebimento dos nentes. Artigo 17º: Após efetuados os ajustes previstos em lei e a retenção para a constituição das reservas de que
dividendos no máximo de 50% do lucro líquido da Sociedade, se existente, vigerá enquanto o capital social da trata o § único abaixo, a assembleia geral com os detentores das ações ordinárias deliberará sobre a destinação do
Sociedade for de até R$ 2.205.540,00. À medida em que o capital social for sendo aumentado, decisão essa única saldo do lucro líquido, podendo distribuir dividendos intermediários com base nos resultados apurados. § Único: A
e exclusivamente dos acionistas detentores de ações ordinárias, salvo o exercício do direito de voto referente ao Sociedade destinará, anualmente, parcela equivalente a 5% do lucro líquido do exercício para a constituição de
veto previsto no § 1º, os dividendos das ações preferenciais serão automaticamente reduzidos para refletir propor- reserva legal, até o limite máximo de 20% do capital social da Sociedade. Artigo 18º: A Sociedade, mediante delibecionalmente o(s) novo(s) valore(s) de capital social. § 2º: Os acionistas detentores das ações ordinárias terão direito ração da assembleia geral de acionistas detentores das ações ordinárias, respeitado o quórum estabelecido no artigo
de preferência na subscrição de ações na proporção da participação por eles detida no capital social da Sociedade, 10 deste estatuto, poderá creditar ou pagar aos acionistas juros remuneratórios sobre o capital próprio. Artigo 19º:
observadas as disposições legais aplicáveis, exceto na emissão de títulos e valores mobiliários ou opções de com- A companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei e por deliberação da Assembleia Geral. Capitulo VII.
pra de ações para empregados, administradores, diretores ou consultores, ou qualquer outra participação acionária Liquidação e Controvérsias. Artigo 20º: O presente Estatuto Social, será regido e executado conforme a legislação
ou plano de opção de compra de ações aprovado pelos acionistas. § 3º: Se quaisquer dos acionistas detentores das brasileira, sendo aplicáveis as disposições da Lei das S/A. Artigo 21º: Quaisquer questões, conflitos e/ou divergênações ordinárias renunciarem ao direito de preferência por escrito, ou não exercerem tal direito dentro do prazo de cias oriundas deste Estatuto será definitivamente e exclusivamente resolvida por arbitragem, administrada pela “Câ30 dias, contados do ato que deliberou o aumento do capital social, os demais acionistas terão o direito de subscre- mara de Mediação, Conciliação e Arbitragem CIESP/FIESP” da cidade de São Paulo, perante árbitro único, a ser
ver as ações emitidas e não subscritas na proporção de suas respectivas participações no capital social da Socie- indicado de comum acordo entre os Sócios. Caso os sócios não concordem em um nome para a arbitragem por árbitro
dade, excluindo-se os acionistas não interessados em subscrever tais ações. Artigo 6º: O acionista que não integra- único no prazo de 1 mês do pedido de instauração da arbitragem, cada parte indicará um árbitro e os dois árbitros
lizar as ações por ele subscritas de acordo com os termos e condições previstos no boletim de subscrição ou na indicados pelas partes indicarão em conjunto o terceiro árbitro, que será o presidente do painel arbitral. A decisão
chamada ficará constituído em mora, de pleno direito, sujeitando-se às obrigações legais. Capítulo III. Assembleia arbitral será final, sem possibilidade de recurso. § Único: Os Sócios elegem o Foro Central da Comarca de São Paulo
Geral de Acionistas. Artigo 7º: Os acionistas reunir-se-ão em assembleia geral ordinária a se realizar nos quatro para o ajuizamento de medidas que não possam ser obtidas através de arbitragem, bem como para eventual anulação
primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social e, extraordinariamente, sempre que necessá- e execução de decisão arbitral, sem que a presente cláusula implique aceitação da via judicial como alternativa à
rio, observadas em sua convocação, instalação e competências as disposições legais aplicáveis e este estatuto. arbitragem.” (iv) Foram eleitos como membros da diretoria da Companhia os Srs. Paulo Aristakessian e Raul
Artigo 8º: Além dos procedimentos para convocação previstos em lei, a assembleia geral - ordinária e/ou extraordi- Aristakessian, qualificados no preâmbulo desta ata. Os membros da Diretoria são eleitos com mandato de 03 anos,
nária - deverá ser convocada também por carta, com aviso de recebimento, a todos os acionistas, com pelo menos sendo permitida a reeleição. Os membros da Diretoria tomam posse mediante os respectivos termos de posse em livro
8 dias de antecedência sob pena de nulidade. Referida convocação será dispensada no caso de comparecerem todos próprio; (v) O Diretor Paulo Aristakessian, administrador de carteira de valores mobiliários devidamente autorizado
os acionistas. Artigo 9º: A assembleia geral será instalada e presidida por um acionista escolhido dentre os presen- pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), é o responsável perante a CVM pela atividade de administração de
tes, de acordo com o voto de acionista(s) que represente(m) 75% das ações ordinárias existentes da Sociedade. O carteiras de valores mobiliários da Sociedade, e declara não ser responsável por qualquer outra atividade no mercado
presidente da assembleia convidará outro para atuar como secretário. Artigo 10º: As deliberações de toda e qualquer de capitais, conforme legislação aplicável; e o Diretor Raul Aristakessian é o responsável perante a CVM pelas
matéria relativa à Sociedade serão tomadas por votos de acionista(s) que represente(m) 75% das ações ordinárias atividades relacionadas a controles internos e compliance; pela gestão de risco; e pelas políticas de prevenção à
existentes da Sociedade. Incluem-se nas matérias com quórum disposto neste Artigo 10: (a) qualquer decisão rela- lavagem de dinheiro (PLD) da Sociedade; (vi) Não foi instalado Conselho fiscal da Companhia, visto não ter havido
cionada à transformação, fusão, incorporação ou cisão da Sociedade ou de qualquer outra sociedade na Sociedade; requerimento de acionistas, conforme previsto na cláusula 15 do Estatuto Social ora aprovado; (vii) Foi determinado
(b) qualquer decisão relacionada à dissolução ou liquidação da Sociedade; (c) a autorização para a administração à diretoria da Companhia que promova todos os atos necessários à sua legalização, notadamente o arquivamento e
requerer recuperação judicial ou extrajudicial e falência da Sociedade; (d) o resgate ou a amortização de ações da publicação de seus atos constitutivos. Os diretores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de
Sociedade e a negociação pela Sociedade com as suas próprias ações; (e) a aprovação do registro da Sociedade exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar
como sociedade aberta e de qualquer oferta pública (primária ou secundária) de títulos e valores mobiliários de sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime
emissão da Sociedade; (f) a destinação dos lucros e resultados da Sociedade e distribuição de dividendos; (g) a falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
emissão de debêntures e bônus de subscrição e a criação de partes beneficiárias; (h) aprovar a prática de atos financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública
gratuitos; (i) qualquer alteração ao estatuto, independentemente da matéria, inclusive aumentos de capital da Soci- ou a propriedade. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o presidente da mesa fez constar que todas as
edade; (j) deliberar sobre as demonstrações financeiras da Sociedade; (k) deliberar sobre o exercício, o conteúdo decisões haviam sido unânimes e suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta
e o teor do voto a ser proferido pela Sociedade na qualidade de detentora de quaisquer ações ou quotas de outras a sessão, foi a presente ata lida, achada conforme e aprovada por todos os presentes que em seguida a assinam.
pessoas jurídicas; (l) deliberar sobre a eleição, destituição e remuneração dos membros da diretoria da Sociedade; A presente ata foi extraída do livro próprio. São Paulo, 23 de outubro de 2018. Paulo Aristakessian - Presidente,
(m) deliberar sobre alienação, aquisição e/ou subscrição de participações societárias detidas e/ou a serem detidas Raul Aristakessian - Secretário. Acionistas: Paulo Aristakessian, Raul Aristakessian, AK 16 Empreendimenpela Sociedade em outras sociedades; (n) deliberar sobre qualquer matéria listada nos artigos 132 e 136 da Lei das tos e Participações Ltda Por seu procurador: Frederico Sabbag Andrade Grilo. Diretores da sociedade eleitos:
Sociedades Anônimas. Capítulo IV. Administração da Sociedade. Artigo 11º: A administração da Sociedade compe- Paulo Aristakessian, Raul Aristakessian. Visto do Advogado: Adriano Abrão Dib - OAB/SP nº 203.597.
tirá à diretoria e a remuneração, se existente, deverá ser deliberada em assembleia específica observado o quórum JUCESP sob o NIRE nº 3530052974-0 em 20/12/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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CNPJ/MF 11.498.650/0001-25
Sétima Alteração de Contrato Social
Wilson Alves de Araujo Neto, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, RG nº poderão nomear e constituir procuradores individualmente ou em conjunto. § 1º: Além da atribuição necessária à
18.803.252-6-SSP/SP e do CPF nº 295.841.348-92, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na Rua Alvorada, 942, realização dos fins sociais, os sócios ficarão investidos de poderes para representar a sociedade ativa e passivaApartamento 92, Bairro Vila Olímpia, CEP 04.550-003; Wilson Alves de Araujo Filho, brasileiro, divorciado, empre- mente, judicial e extra judicialmente, transigir, renunciar, fazer acordos, contrair obrigações, celebrar contratos de
sário, RG nº 4.530.468-SSP/SP e do CPF nº 368.379.708-87, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na Alameda qualquer natureza, adquirir, alienar e onerar bens imóveis e móveis, abrir e fechar filiais, escritórios, agências e
Lorena, 1246, Apartamento 1201, Bairro Jardim Paulista, CEP 01.424-001; e Fernanda Helou Alves de Araujo, bra- outras dependências nas condições deste Capítulo. § 2º: A sociedade considerar-se-á obrigada e ou representada:a)
sileira, natural de São Paulo/SP, solteira, nascida em 29/11/1984, empresária, RG nº 34.356.156-6-SSP/SP e do CPF Pela assinatura isolada ou em conjunto dos sócios Wilson Alves de Araujo Neto e Wilson Alves de Araujo Filho, tão
nº 326.803.318-00, residente e domiciliada em São Paulo/SP, na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 1647, 18º andar, somente nos negócios que digam respeito á sociedade, sendo-lhes vedado o seu uso para fins que digam respeito
Bairro Jardim Paulista, CEP 01.403-003, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada, que gira em à sociedade para finalidades estranhas, tais como, endossos, avais de favor, cartas de fiança e outros documentos
São Paulo/SP, sob a denominação social de “Saara Administração e Participações Ltda.”, com sede social na análogos, ficando responsável individualmente pelos compromissos, o sócio que infringir o presente artigo; b) Pela
Alameda Lorena, 1246, Apartamento 1201, Bairro Jardim Paulista, CEP 01.424-001, com seu contrato social arqui- assinatura em conjunto nos negócios de aquisição, oneração ou alienação de imóveis; c) Pela assinatura de um
vado perante a JUCESP, sob NIRE nº 35.223.969.884, em sessão de 12/01/2010 e última alteração contratual regis- procurador quando assim for designado no respectivo instrumento público de mandato e de acordo com a extensão
trada sob o nº 91.350/15-3 em sessão de 26/02/2015, inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 11.498.650/0001-25, vêm dos poderes que nele se contiverem. § 3º: É expressamente vedado aos sócios administradores, obrigar a sociedade
nesta data e na melhor forma de direito alterar o seu contrato social e posteriores alterações, de acordo com a Lei em operações estranhas aos interesses e finalidades sociais, respondendo individualmente pela infringência destas
nº 10.406/2002 e as seguintes cláusulas e condições que mutuamente aceitam e outorgam, a saber: A) Nesta data, normas. Cláusula 7ª: Os sócios, receberão a título de “Pró-Labore”, uma retirada mensal proporcional às atividades
os sócios, Wilson Alves de Araujo Neto, Wilson Alves de Araujo Filho e Fernanda Helou Alves de Araujo, acima que venham a ser executadas por cada um, de acordo com as normas e funções estabelecidas pelo organograma
qualificados, de acordo com a Lei 10.406/2002, atendendo o determinado em seus artigos 1.082, I e II; 1.083; 1.084, funcional da empresa. O nível de retirada será fixado pelo consenso dos mesmos, de forma unânime, dentro dos
§ 1º, § 2º e § 3º, reduzem o capital social, com reembolso aos sócios, considerando o valor excessivo em relação ao limites estabelecidos pela legislação. Cláusula 8ª: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou
objeto da sociedade, que era de R$ 1.531.247,00, dividido em 1.531.247 quotas, do valor nominal de R$ 1,00 cada transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições
uma, para R$ 621.247,00, dividido em 621.247 quotas, do valor nominal de R$ 1,00 cada uma, passando a cláusula e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas á venda, formalizando, se realizada a cessão delas,
5ª do contrato social, que passa a vigorar com a seguinte redação: Cláusula 5ª: O capital social é de R$ 621.247,00, a alteração pertinente. § 1º: O sócio que desejar retirar-se da sociedade, deverá comunicar aos outros sócios, por
dividido em 621.247 quotas do valor nominal de R$ 1,00 cada uma, totalmente subscrito e integralizado, e assim escrito, com antecedência mínima de 60 dias. § 2º: Nos 30 dias seguintes à mencionada notificação, será feito um
distribuído entre os sócios: Wilson Alves de Araujo Filho: 372.749 quotas ou sejam R$ 372.749,00; Wilson Alves balanço geral da sociedade, com base na data do recebimento da notificação, no qual se apurará o patrimônio líquido
de Araujo Neto: 124.249 quotas ou sejam R$ 124.249,00; Fernanda Helou Alves de Araujo: 124.249 quotas ou pertencente ao sócio retirante, avaliado a preço de mercado por três peritos ou empresa idônea. Os haveres assim
sejam R$ 124.249,00; Total: 621.247 quotas ou sejam R$ 621.247,00. § Único: A responsabilidade de cada sócio é apurados serão pagos aos sócios retirantes em 24 prestações mensais, iguais e sucessivas, corrigindo-se o valor
restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos das prestações, a partir da segunda, com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC) calculado e publicado pela
termos do artigo 1.052 da Lei 10.406/2002. B) Em decorrência da alteração acima referida, resolvem os sócios Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), mensal e acumulativamente, e acrescentando-se juros também
consolidar o primitivo contrato social e posteriores alterações, readequando as clausulas no instrumento a seguir cumulativos de 1% ao mês, a partir da data de vencimento da primeira parcela. § 3º: Na elaboração do referido balanço
transcrito: Consolidação Contrato Social Saara Administração e Participações Ltda. Wilson Alves de Araujo Neto, não serão computados os lucros ou perdas posteriores à notificação da retirada se não forem consequências diretas
brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, RG nº 18.803.252-6-SSP/SP e do CPF nº de atos anteriores ao recebimento da notificação. § 4º: Os sócios remanescentes poderão adquirir preferencialmente
295.841.348-92, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na Rua Alvorada, 942, Apartamento 92, Bairro Vila as quotas do sócio que se retirou, respeitando a proporção de suas quotas de capital social, delas dispondo segundo
Olímpia, CEP 04.550-003; Wilson Alves de Araujo Filho, brasileiro, divorciado, empresário, RG nº 4.530.468-SSP/ suas conveniências, podendo inclusive cedê-las a terceiros, respeitando a preferência dos demais sócios. § 5º: Por
SP e do CPF nº 368.379.708-87, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na Alameda Lorena, 1246, Apartamento decisão de sócios que representem a maioria do capital social, poderá ser determinada a exclusão por justa causa
1201, Bairro Jardim Paulista, CEP 01.424-001; e Fernanda Helou Alves de Araujo, brasileira, natural de São Paulo/ de sócio do quadro societário nos termos do artigo 1.085 da Lei 10.406/2002. Cláusula 9ª: A sociedade não se
SP, solteira, nascida em 29/11/1984, empresária, RG nº 34.356.156-6-SSP/SP e do CPF nº 326.803.318-00, residente dissolverá com o falecimento de qualquer um dos sócios, que prosseguirá com os remanescentes. Os herdeiros do
e domiciliada em São Paulo/SP, na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, 1647, 18º andar, Bairro Jardim Paulista, CEP sócio falecido exercerão de comum acordo, os direitos sobre as quotas sem qualquer direito de administração,
01.403-003, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada, que gira em São Paulo/SP, sob a deno- durante o andamento do processo de inventário até a homologação final da partilha. Homologada a partilha, será
minação social de “Saara Administração e Participações Ltda.”, com sede social na Alameda Lorena, 1246, Apar- efetuada uma reunião, que se dará entre os sócios remanescentes e os herdeiros do falecido, para estudo de intetamento 1201, Bairro Jardim Paulista, CEP 01.424-001, com seu contrato social arquivado perante a JUCESP, sob resses sociais e alteração do contrato social. § 1º: A sociedade se dissolverá nos casos previstos em lei, em espeNIRE nº 35.223.969.884, em sessão de 12/01/2010, inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 11.498.650/0001-25, vêm nesta cial: a) Se comprovada a impossibilidade de consecução do objetivo social; b) Se ocorrer embate nas deliberações
data e na melhor forma de direito, consolidar o seu contrato social e posterior alteração, de acordo com a Lei sociais, caracterizando o desacordo entre os sócios no que se refere às operações ou à política da empresa, que
10.406/2002 e as seguintes cláusulas e condições que mutuamente aceitam e outorgam, a saber: Cláusula 1ª: A os sócios não consigam resolver; c) Se ocorrer a retirada ou falecimento de algum dos sócios, e os demais decidirem
sociedade gira sob a denominação social de “Saara Administração e Participações Ltda.” § 1º: A sociedade adota não continuar com a sociedade. § 2º: Em caso de liquidação da sociedade, os sócios nomearão um liquidante, a fim
o nome fantasia de “Saara Administração e Participações”. § 2º: A sociedade empresária limitada exercerá profis- de que este proceda na conformidade da legislação vigente, sendo o patrimônio distribuído conforme a participação
sionalmente, atividades econômica organizada para a produção e circulação de serviços, consoante aos termos dos de quotas de cada sócio no capital social. Cláusula 10ª: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro,
artigos 966 e 982 da Lei 10.406/2002. Cláusula 2ª: A sociedade tem sede em São Paulo/SP, Alameda Lorena, 1246, as administradoras prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário,
Apartamento 1201, Bairro Jardim Paulista, CEP 01.424-001, podendo, ainda, abrir, manter e extinguir agências, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas,
filiais, sucursais, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte do território nacional. Cláusula 3ª: A os lucros ou perdas apurados. § 1º: Os sócios estabelecem que ficará facultado deliberarem sobre a distribuição
sociedade tem prazo de duração indeterminado, e o início das operações teve lugar na data de assinatura do contrato dos lucros fora da data estabelecida no caput, com base em balancetes e balanços intermediários, caso seja de
social. Cláusula 4ª: A sociedade tem por objeto a administração de bens próprios e a participação em outras socie- interesse da sociedade. § 2º: Os sócios de comum acordo, resolvem dispensar a sociedade da realização da
dades empresárias ou não, como sócia, acionista ou quotista; execução de projetos imobiliários, incorporações, Assembleia Anual de prestação de contas, bem como dos atos e registros correspondentes, bastando para tanto,
compra e venda de bens imóveis por conta própria. Cláusula 5ª: O capital social é de R$ 621.247,00, dividido em que ambas as sócias assinem o balanço patrimonial. § 3º: De acordo com a legislação societária, os sócios
621.247 quotas do valor nominal de R$ 1,00 cada uma, totalmente subscrito e integralizado, e assim distribuído entre acordam pela distribuição dos lucros de forma desproporcional à sua participação no capital social. Cláusula 11ª:
os sócios: Wilson Alves de Araujo Filho: 372.749 quotas ou sejam R$ 372.749,00; Wilson Alves de Araujo Neto: Fica eleito o foro de São Paulo, para dirimir as questões oriundas deste contrato, com renúncia de qualquer outro
124.249 quotas ou sejam R$ 124.249,00, Fernanda Helou Alves de Araujo: 124.249 quotas ou sejam R$ por mais privilegiado que seja. Cláusula 12ª: Declaração de Desimpedimento: Os administradores declaram, sob
124.249,00, Total: 621.247 quotas ou sejam R$ 621.247,00. § 1º: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude
valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do artigo de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente,
1.052 da Lei 10.406/2002. § 2º: A transferência, no todo ou em partes, de quotas do Capital Social a terceiros o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou
somente será permitida se qualquer dos sócios remanescentes não manifestar interesse em adquiri-las em igualdade contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência,
de condições e preço. § 3º: É vedado aos sócios caucionar ou de qualquer forma empenhar suas quotas de capital, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. E, por estarem assim, justos e contratados, assinam
no todo ou em parte, salvo consentimento unânime e por escrito de todos os demais sócios. Cláusula 6ª: A adminis- o presente instrumento, em 3 vias, de igual teor e forma, dispensadas as testemunhas conforme dispõe o inciso
tração da sociedade será exercida pelos sócios Wilson Alves de Araujo Neto e Wilson Alves de Araujo Filho, acima 1.2.27.1 do Manual de Atos de Registro da Sociedade Limitada, aprovada pela Instrução Normativa nº 98 de
qualificados, que farão o uso da denominação social, com todos os poderes e atribuições, vedado porém, o uso em 19/04/2006, do Departamento Nacional do Comércio. São Paulo, 01/03/2019. Wilson Alves de Araujo Neto,
negócios alheios aos fins sociais, tais como: avais, fianças, endossos ou quaisquer títulos de favor. Os sócios Wilson Alves de Araujo Filho, Fernanda Helou Alves de Araujo.
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Whitehouse Holding S/A - CNPJ nº 17.551.737/0001-03
Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras (Em milhares de reais)
Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras, referente ao exercício findo em 31.12.2018. Informamos que encontram-se na Sede da Administração cópias das respectivas demonstrações devidamente assinadas por toda à Diretoria com Notas Explicativas. A Administração encontra-se à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos julgados necessários. São Paulo, 13 de março de 2019.
Balanço Patrimonial/Ativo
31.12.2018
31.12.2017 Balanço patrimonial/Passivo 31.12/2018
31.12.2017 Demonstração do fluxo de caixa 31.12.2018 31.12.2017
Circulante
3.099.927,93
3.319,67 Circulante
44,00
5,33 Lucro líquido antes das provisões
Disponível
3.099.927,93
3.319,67 Impostos e contribuições a recolher
44,00
5,33 tributárias
10.548.855,68 5.094.697,20
Não-circulante
56.224.735,24 52.667.955,19 Não-circulante
40.700,26 1.088.453,28 (+/-) Ajustes para conciliar o resultado
Créditos com pessoas ligadas 2.893.602,82 5.734.531,57 Débitos com pessoas ligadas
40.700,26 1.088.453,28 com o valor das disponibilidades
Investimentos
53.331.132,42 46.933.423,62 Patrimônio líquido
59.283.918,91 51.582.816,25 (-) Ganho na equivalência
Capital social
7.534.384,00 7.534.384,00 patrimonial
(10.567.356,26) (5.110.396,27)
Reservas
51.749.534,91 44.048.432,25
(10.567.356,26) (5.110.396,27)
Total do ativo
59.324.663,17 52.671.274,86 Total do passivo
59.324.663,17 52.671.274,86 Fluxo de caixa das atividades operacionais
Aumento
/
(Redução)
Demonstração do resultado do exercício
Receitas financeiras
65,74
3,07
38,67
(897,24)
31.12.2018 31.12.2018 Recebimento de Dividendos
30.976,45
- nas contas a pagar
(+) Lucros recebidos
4.169.647,46 2.517.237,63
(+/-) Despesas e receitas
Resultado da equivalência
(2.847.753,02) (1.000.000,00
operacionais
10.548.855,68 5.094.697,20 patrimonial
10.567.356,26 5.110.396,27 (-) Lucros distribuidos
Despesas gerais e administrativas (48.549,07) (14.805,63) (=) Resultado operacional
10.548.855,68 5.094.697,20 (=) Caixa líquido das atividades
operacionais
1.303.432,53 1.500.641,32
Despesas financeiras
(979,28)
(895,80) (=) Resultado líquido
Imposto de Renda / Contribuição Social (14,42)
(0,71) do exercício
10.548.855,68 5.094.697,20 Fluxo de caixa das atividades
de financiamento
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Créditos com pessoas ligadas 2.840.928,75(1.499.297,18)
Capital social Reservas de
Resultado
Ações em
Reserva
Reserva
integralizado Lucros Retidos do Exercício
Tesouraria
Legal
Estatutária
Total Débitos com pessoas ligadas (1.047.753,02)
(=) Caixa líquido das atividades
Saldo em
de
financiamento
1.793.175,73(1.499.297,18)
31/12/2017
7.534.384,00
8.725.922,85 5.094.697,20 (4.990.000,00) 1.506.876,80 33.710.935,40 51.582.816,25
Lucro líquido do período
- 10.548.855,68
- 10.548.855,68 (=) Aumento / redução
líquido de caixa
3.096.608,26
1.344,14
Constituições de Reservas
5.094.697,20 (5.094.697,20)
- Caixa no início do período
3.319,67
1.975,53
Lucros Distribuidos
(2.847.753,02)
- (2.847.753,02) Caixa no final do período
3.099.927,93
3.319,67
Saldo em 31/12/2018 7.534.384,00 10.972.867,03 10.548.855,68 (4.990.000,00) 1.506.876,80 33.710.935,40 59.283.918,91 (=) Aumento / redução
Sylvio Wagih Abdalla Junior - Diretor Presidente
Roner Felipe do Rosario - Contador CRC 1SP133.455/O-1
líquido de caixa
3.096.608,26
1.344,14
DIGIGRAF Distribuidora Comércio e Serviços S.A. - CNPJ/MF: 54.472.956/0001-15 - NIRE: 35.300.337.328
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados, na forma da lei, os Srs. acionistas da Companhia Digigraf Distribuidora Comércio e Serviços S.A., para se reunirem em AGO a ser realizada às 9h30, do dia 01/04/2019, no escritório da Companhia
localizado na Rua Soares de Avelar, nº 894, bairro Vila Guarani, São Paulo/SP, CEP 04306-020, a ﬁm de deliberarem
sobre as seguintes matérias: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
ﬁnanceiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018; (ii) deliberação da proposta de destinação do
resultado do exercício de 2018. Diretor Presidente: Antônio Francisco da Rita Leal.

DOMINGOS & FILHOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS PARA PANIFICAÇÃO
LTDA, torna público que requereu à SVMA - Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente a Renovação da Licença Ambiental de Operação, para fabricação de artefatos de
madeira, exclusive móveis, localizada a Rua Mere Amedea, 588, Vila Maria, São Paulo.

Companhia Mascote de Empreendimentos - CNPJ/MF nº
54.849.047/0001-53 - NIRE 353.0010858-2 - Convocação - Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 12.04.19 - Ficam
convocados os senhores acionistas da Companhia Mascote de
Empreendimentos a se reunirem em assembleia geral ordinária,
no dia 12 de abril de 2019, às 09:00hs, na sede social na Avenida
Paulista, 352, 11º andar, sala 112, nesta Capital, para discutir e
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1.- Relatório da administração, balanço e contas do exercício social ﬁndo em 31.12.18;
2.- ﬁxação dos honorários da Diretoria.- 3.- Outros assuntos de
interesse social. Acham-se à disposição dos acionistas na sede
social, no endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 13 de março de
2019. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Embaixador
cita ‘intensa
relação’
entre Brasil
e Itália

O ministro da
Infraestrutura do
Brasil, Tarcísio de
Freitas, visitou na
última quarta-feira
(13) a Embaixada
da Itália em Brasília,
onde se reuniu
com empresas
do país europeu
para apresentar
oportunidades de
investimento no setor
Edson Chagas

Antônio Bernardini,
embaixador da Itália no Brasil.

convite do embaixador Antonio Bernardini, Freitas falou
sobre as diretrizes do governo para os segmentos
portuário, aeroportuário,
rodoviário e ferroviário.
O evento também contou
com as presenças de representantes dos governos do
Paraná e de Santa Catarina,
que ilustraram projetos de
seus estados. “O evento
se insere no quadro das
iniciativas organizadas pela
Embaixada para apoiar
a projeção das empresas
italianas neste mercado
após a formação do novo
governo brasileiro”, declarou Bernardini.
Segundo o embaixador, “a
infraestrutura representa
uma das principais áreas de
potencial desenvolvimento
da presença empresarial
italiana no Brasil, junto ao
setor da energia elétrica,
que foi objeto de um seminário específico organizado pela Embaixada no
Rio”. Bernardini também
destacou que o governo
Bolsonaro elaborou um
“plano crível baseado na
participação do setor privado”. “Devo dizer que há uma
intensa relação entre nossos governos. Com certeza
os investidores italianos
participarão nos setores de
estradas e ferrovias, e não
devemos nos esquecer dos
portos”, disse.
O embaixador ainda comentou que continuam as
conversas entre os dois
países para definir a data
de uma possível visita
de Bolsonaro à Itália. De
acordo com a Embaixada,
os investimentos italianos
no Brasil se concentram na
indústria de transformação
(33,6%), nos setores de
informação e telecomunicações (28%), em eletricidade e gás (14,9%) e no
nicho fi nanceiro (9,2%).
Atualmente, mais de mil
filiais de empresas da Itália
operam no mercado brasileiro (ANSA).

A

Atacadão S.A.
CNPJ/MF nº 75.315.333/0001-09 – NIRE 35.300.043.154
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas do Atacadão S.A. (“Companhia”), na forma prevista no artigo 124 da
Lei nº 6.404, de 15/12/1976 (“Lei das S.A.”), para se reunirem nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
(“AGOE”) a serem realizadas no dia 16 de abril de 2019, às 10h00, no escritório do Grupo Carrefour Brasil,
localizado na Rua George Eastman, 213, Vila Tramontano, CEP: 05690-000, na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, a ﬁm de deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da ordem do dia: A - Em Assembleia
Geral Ordinária: (1) tomar as contas dos administradores, bem como para examinar, discutir e aprovar as
demonstrações ﬁnanceiras do exercício social ﬁndo em 31/12/2018; (2) com base na proposta apresentada pela
administração, deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social ﬁndo em 31/12/2018 e a distribuição
de dividendos; (3) (a) determinar o número efetivo de membros do Conselho de Administração da Companhia
a serem eleitos; (b) decidir se os candidatos para o cargo de membros do Conselho de Administração são
independentes; e (c) eleger os membros do Conselho de Administração; (4) aprovar a remuneração global anual
da administração da Companhia para o exercício social de 2019. B - Em Assembleia Geral Extraordinária:
(1) rerratiﬁcar a remuneração anual da administração aprovada na AGOE realizada em 27 de abril de 2018;
(2) alterar o artigo 5º do Estatuto Social para atualizar o capital social totalmente subscrito e integralizado da
Companhia; (3) alterar os artigos 22 e 28 do Estatuto Social para criar o cargo de Diretor Vice-Presidente de
Operações - Atacadão; (4) aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia. Informações Gerais:
1. O Manual de Participação dos Acionistas, contendo a Proposta da Administração e orientações detalhadas
para participação na AGOE, bem como todos os documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas na
AGOE, encontram-se à disposição dos acionistas, a partir desta data, na sede social da Companhia, no seu
website de relações com investidores (www.grupocarrefourbrasil.com.br), bem como nos websites da Comissão
de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). 2. A participação
do Acionista poderá ser pessoal ou por procurador devidamente constituído, ou via boletim de voto a distância,
sendo que as orientações detalhadas acerca da documentação exigida constam do Manual de Participação dos
Acionistas. Sem prejuízo das informações detalhadas no Manual de Participação dos Acionistas, a Companhia
destaca as seguintes informações acerca das formas de participação na AGOE: Acionista Presente: Solicita-se
que os Acionistas que optarem por participar pessoalmente das Assembleias efetuem seu cadastramento até o dia
12 de abril de 2019. O Acionista deverá comparecer às Assembleias munido de documento que comprove a sua
identidade. Acionista Representado por Procurador: As procurações poderão ser outorgadas de forma física,
observado o disposto no artigo 126 da Lei nº 6.404/76 e no Manual de Participação dos Acionistas. O representante
legal do Acionista deverá comparecer às Assembleias munido da procuração e demais documentos indicados
no Manual de Participação dos Acionistas, além de documento que comprove a sua identidade. Via Boletim de
Voto a Distância: A Companhia disponibilizará para essas Assembleias o sistema de votação a distância, nos
termos da Instrução CVM nº 481/09, permitindo que seus Acionistas enviem boletins de voto a distância por meio
de seus respectivos agentes de custódia ou ao escriturador das ações de emissão da Companhia ou, ainda,
diretamente à Companhia, conforme as orientações constantes do Manual de Participação dos Acionistas. 3. Nos
termos da Instrução da CVM nº 165/91, conforme alterada, o percentual mínimo de participação no capital votante
para requerer a adoção do processo de voto múltiplo na eleição dos membros do Conselho de Administração da
Companhia é de 5% (cinco por cento), devendo essa faculdade ser exercida pelos acionistas em até 48 (quarenta e
oito) horas antes da Assembleia Geral Ordinária, nos termos do parágrafo 1º do artigo 141 da Lei das S.A.
São Paulo, 15 de março de 2019.
Matthieu Dominique Marie Malige
Presidente do Conselho de Administração

Este documento foi assinado eletronicamente por Lilian Regina Mancuso.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/ e utilize o código 329B-D881-FFB6-390B.
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