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ECOLIFE LAGOA TAQUARAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ/MF nº 08.421.881/0001-26 - NIRE 35.224.401.415 

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS 
Com sede na Cidade de São Paulo, SP, na Rua Olimpíadas, nº 66, 13º andar, conjunto 131 (parte),  
Vila Olímpia, CEP 04551-000, com seu Contrato Social devidamente arquivado perante a JUCESP 
sob o NIRE 35.224.401.415, vem a público divulgar que, em 12/06/2017, foi aprovada por unanimidade 
dos sócios, com fundamento nos artigos 1.082, II, e 1.084 do Código Civil Brasileiro, a redução parcial 
do capital social em R$ 1.374.000,00 (um milhão, trezentos e setenta e quatro mil reais), com o 
cancelamento de 1.374.000 (um milhão, trezentas e setenta e quatro mil) quotas e restituição 
proporcional de capital aos sócios.  São Paulo, 21 de Junho de 2017. 

Emilio Della Togna Neto - Diretor

7ª Vara da Família e Sucessões do Foro Central da Capital. EDITAL DE DECLARAÇÃO DE 
AUSÊNCIA DE PAULO JULIO VICENTE. PROCESSO Nº 1126677-30.2015.8.26.0100. A 
Excelentíssima Senhora Doutora Juíza de Direito da Sétima Vara da Família e Sucessões do 
Foro Central da Capital. FAZ SABER a PAULO JULIO VICENTE brasileiro, solteiro, maior, filho 
de Jose Vicente e Noêmia Camargo Vicente, nascido aos 19/03/1969, que em sentença 
exarada em 23/02/2016, foi declarada sua ausência, tramite que se processa nesta vara e 
respectivo cartório, tendo em vista que o mesmo, se encontra em lugar incerto e desconhecido foi 
determinado a citação por edital, a fim de que o mesmo entre na posse de seus bens. No prazo 
de 10(dez) dias a contar após o decurso do prazo do presente edital se habilite, ou conteste sob 
pena de presumirem aceitos verdadeiros os fatos constantes das declarações. Estando em 
termos é expedido o presente edital, para que se produza os seus fins e efeitos de direito, é 
expedido o presente edital o qual será publicado na forma da Lei. 

Atacadão S.A.  –  CNPJ nº 75.315.333/0001-09  –  NIRE 35.300.043.154
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21/03/2017

Data e Hora: Aos 21/03/2017, as 10 horas. Local: sede social da subsidiária da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
na Rua George Eastman, nº 213, Vila Tramontano, CEP 05690-000. Convocação: Dispensada a convocação face à presença de acionistas representando 
a totalidade do capital social, conforme o artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404 de 15/12/1976 (“Lei das S.A.”). Mesa: Sebastien Durchon, Presidente; e 
Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda, Secretária. Ordem do Dia: Deliberar sobre o Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia. Deliberações 
Tomadas por Unanimidade: (I) Aprovar o Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, que estabelece os termos e condições que permitem 
a outorga de opções de compra de ações da Companhia aos administradores e executivos do Atacadão S.A., Carrefour Comércio e Indústria Ltda. e 
Banco CSF S.A. Suspensão dos Trabalhos. Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse 
fazer uso, e ninguém se manifestando, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta ata 
lida, conferida, aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Sebastien Durchon - Presidente; Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda - 
Secretário. Acionistas presentes: Carrefour Nederland B.V., p.p. Sebastien Durchon; Carrefour S.A., p.p. Sebastien Durchon; e Península II Fundo 
de Investimento em Participações, p.p. Walter Vannini e Flavio de Moraes Correia. Certifi co que a presente é cópia da original lavrada em livro pró-
prio. São Paulo, 21/03/2017. Mesa: Sebastien Durchon - Presidente; Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda - Secretário. JUCESP sob nº 205.239/17-1, 
em 04/05/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Atacadão S.A.  –  CNPJ nº 75.315.333/0001-09  –  NIRE 35.300.043.154
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 28/04/2017

Data e Hora: Aos 28/04/2017, às 10 horas. Local: sede social da subsidiária da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
George Eastman, nº 213, Vila Tramontano, CEP 05690-000. Presença: conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas compareceram 
acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Publicações: o Edital de Convocação foi devidamente publicado nas edições de 
20, 21 a 24 e 25/04/2017, do Jornal Empresas & Negócios, páginas 6, 7 e 5, respectivamente e de 20, 21 e 25/04/2017, do Diário Ofi cial Empresarial 
do Estado de São Paulo, páginas 60, 58 e 141, respectivamente. As Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016 
foram devidamente publicadas no Jornal Empresas & Negócios, edição de 20/04/2017, página 06 e no Diário Ofi cial Empresarial do Estado de São Paulo, 
edição de 20/04/2017, página 68. Mesa: Sr. Charles André Pierre Desmartis, Presidente; e Sra. Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda, Secretária. Ordem do 
Dia: Deliberar sobre (i) Exame, discussão e votação das contas da administração e das demonstrações fi nanceiras referentes ao exercício social fi ndo em 
31/12/2016; (ii) Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício social fi ndo em 31/12/2016, conforme proposta da Administração da Companhia; 
e (iii) Eleição dos membros do Conselho de Administração. Deliberações Tomadas por Unanimidade: (i) Foram aprovadas, por unanimidade e sem 
quaisquer ressalvas, as contas dos administradores e as demonstrações fi nanceiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2016. (ii) Foi 
aprovada a seguinte destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2016, no valor total de R$ 1.173.609.737,25: (a) R$ 58.680.486,86 
equivalente a 5% do lucro líquido do exercício, são destinados à Reserva Legal; (b) 0,1% (zero vírgula um por cento) do lucro líquido do exercício, 
conforme previsto no artigo 24, § 1º, do Estatuto Social da Companhia, no valor total de R$ 1.114.929,25 é destinado ao pagamento do dividendo 
obrigatório, a ser creditado aos acionistas proporcionalmente à sua participação no capital social da Companhia, dentro do prazo de até 60 dias contados 
da presente data; (c) R$ 556.907.160,57 são destinados à Reserva de Investimentos, prevista no § 4º do artigo 24 do Estatuto Social da Companhia; 
e (d) R$ 556.907.160,57 são destinados à Reserva de Capital de Giro, prevista no § 5º do artigo 24 do Estatuto Social da Companhia. (iii) Eleger os 
membros do Conselho de Administração da Companhia, tendo sido eleitos os Srs. (1) Abilio dos Santos Diniz, brasileiro, casado, administrador de 
empresas, portador da Cédula de Identidade RG 1.965.961 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 001.454.918-20, residente e domiciliado na Capital do 
Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.055, 15º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-001; (2) Charles André 
Pierre Desmartis, francês, solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiros RNE G021358-Y, inscrito no CPF/MF 
sob nº 236.760.388-00, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua George Eastman 213, Vila Tramontano, 
CEP 05690-000; (3) Eduardo Pongrácz Rossi, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG 17.847.499-X SSP/SP, 
inscrito no CPF/MF sob nº 162.864.248-30, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria 
Lima, 2.055, 15º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-001; (4) Franck Emile Tassan, francês, casado, Diretor Jurídico do Grupo, portador do Passaporte 
Francês 13BD08588, inscrito no CPF/MF sob nº 237.768.338-07, com endereço comercial em 33 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França; 
(5) Francis André Mauger, francês, casado, Diretor Executivo de Real Estate e Expansão do Grupo, portador do Passaporte Francês 11AZ88270, inscrito 
no CPF/MF sob nº 229.535.038-70, com endereço comercial em 58 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França; (6) Jacques Dominique 
Ehrmann, francês, casado, Diretor Executivo de Novos Negócios e Ativos do Grupo, portador da Cédula de Identidade francesa 080492301502, inscrito 
no CPF/MF sob nº 237.768.328-27, com endereço comercial em 33 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França; (7) Pierre Jean Jérôme 
Sivignon, francês, casado, Diretor Financeiro do Grupo, portador do Passaporte Francês 12DA75325, inscrito no CPF/MF sob nº 237.768.358-42, com 
endereço comercial em 33 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França; e (8) Vincent Arnaud Xavier Abello, francês, casado, Diretor 
Executivo de Operações e Logística - Unidade de Negócios França, portador do Passaporte Francês 11CK18851, inscrito no CPF/MF sob nº 237.768.258-80, 
com endereço comercial em 102 avenue de Paris 91343 Massy Cedex, França. Os Conselheiros ora eleitos terão mandato unifi cado de 1 ano, sendo per-
mitida a reeleição. Os Conselheiros ora eleitos deverão ser, no mais tardar em até 30 dias a partir da presente data, investidos nos seus cargos mediante 
a assinatura dos respectivos termos de posse no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia, conforme artigo 
149 da Lei das S.A. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos deverão declarar, nos respectivos termos de posse, sob as penas da lei, ter 
conhecimento das disposições do Artigo 147 da Lei das S.A., preencher os requisitos legais para integrar o Conselho de Administração da Companhia 
e não estarem impedidos de exercer a função de administrador em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela; em virtude de 
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou em decorrência do cometimento de crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as 
relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade. Suspensão dos Trabalhos. Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a 
palavra a quem dela quisesse fazer uso, e ninguém se manifestando, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta 
a sessão, foi esta ata lida, conferida, aprovada e assinada por todos os presentes. Acionistas presentes: Carrefour Nederland B.V., p.p. Charles André 
Pierre Desmartis, Carrefour S.A., p.p. Charles André Pierre Desmartis e Península II Fundo de Investimento em Participações, p.p. Paula Ferraz da 
Silva Vianna. Cópia fi el do Original. São Paulo, 28/04/2017. Charles André Pierre Desmartis - Presidente; Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda - Secretária. 
JUCESP sob nº 238.212/17-8, em 26/05/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

East You Empreendimento Imobiliário Ltda.
CNPJ/MF n.º 15.376.921/0001-20 - NIRE 35.226.453.650

Extrato da Ata da Reunião de Sócios Realizada em 23/06/2017
Data, Hora e Local: 23/06/2017, às 11:30, na sede social, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 4º andar,
conjunto 41, sala 24, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa:
Presidente: Abrão Muszkat; Secretário: Eduardo Muszkat. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: Reduzir o
capital social da empresa para o montante R$ 17.038.051,00, sendo esta redução proporcional às quotas de cada
sócio. Encerrramento: Nada mais, a ata foi lida, aprovada e assinada por todos os sócios e presentes. São Paulo,
23/06/2017. YP II Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda. Abrão Muszkat - Tibério Construções e
Incorporações S.A. - Carlos Eduardo Araújo Tibério. Mesa: Abrão Muszkat - Presidente; Eduardo Muszkat - Secretário.

YOU INC INCORPORADORA E PARTICIPAÇÕES S.A.
NIRE 35.300.393.775 - CNPJ/MF 11.284.204/0001-18

Extrato da Ata da AGO Realizada em 30 de Abril de 2017
Data, Hora e Local: 30/04/2017, às 10h, na sede social, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 4º andar, con-
junto 41, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade.Mesa: Os trabalhos
foram presididos pelo Sr. Abrão Muszkat e secretariados pelo Sr. Eduardo Muszkat. Deliberações Aprovadas por
Unanimidade:1. Aprovar o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras
da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2016, acompanhadas do Relatório da Administração
e do Parecer dos Auditores Independentes, foram publicados no jornal “DOESP” na edição de 04/04/2017, na página
49, e no jornal “Empresas & Negócios” na edição de 04/04/2017, na página 5. 2 Aprovar a Proposta da Administração
para destinação do prejuízo apurado no exercício social encerrado em 31/12/2016, no valor de R$ 33.100.247,00, à
conta de prejuízos acumulados. 3. Reeleger, como membros efetivos do Conselho de Administração, com mandato até
a data da realização da AGO que examinar as demonstrações financeiras do exercício que se encerrar em 31/12/2017.
(i) Abrão Muszkat, RG n.º 2.935.505 (SSP/SP), CPF/MF n.º 030.899.598-87, que atuará como Presidente do Conselho
de Administração; (ii) Eduardo Muszkat, RG n.º 6.602.805 (SSP/SP), CPF/MF n.º 063.681.348-79; (iii) Luiz Felipe
Duarte Martins Costa, RG n.º 27.280.700-X (SSP/SP), CPF/MF n.º 220.001.658-18; (iv) James Robert Worms, ameri-
cano; (v) Ricardo José da Silva Raoul, R.G. n.º 10.315.461-SSP/SP, CPF/MF n.º 130.204.138-00, (vi) Daniel Dias
Takase, R.G n.º 29.035.504-7-SSP/SP, CPF/MF n.º 271.132.518-03. 4. Os membros do Conselho de Administração,
ora reeleitos, aceitaram os cargos para os quais foram designados, afirmando que conhecem plenamente a legislação,
e finalmente, arquivando, na sede social da Companhia, declaração de conformidade com os requisitos de lei para
exercício dos respectivos cargos, declarando que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os
impeçam de exercer as atividades empresárias, ou a administração de sociedades empresárias. 5. A remuneração global
anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2017 é fixada em até R$ 4.000.000,00, observado
que: (i) a remuneração de cada membro do Conselho de Administração será de R$ 5.000,00 por reunião do Conselho
de Administração a que tal membro comparecer, sujeito às exclusões previstas no Acordo de Acionistas; (ii) esse valor
global anual leva em consideração uma remuneração aos Diretores no valor total R$ 3.880.000,00 e uma remuneração
aos membros do Conselho de Administração no valor total de até R$ 120.000,00, sujeito às exclusões previstas no
Acordo de Acionistas, considerando a realização de 4 reuniões ao longo do presente exercício e, portanto, esse valor
poderá ser alterado em razão da realização de um maior número de reuniões; e (iii) o montante individual de remune-
ração dos Diretores deverá ser definido oportunamente em Reunião do Conselho de Administração. Encerramento:
Formalidade legal registrada na JUCESP nº 237.714/17-6 em 26/05/17. Flavia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

YOU INC INCORPORADORA E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF 11.284.204/0001-18 - NIRE 35.300.393.775

Extrato da Ata da RCA Realizada em 30 de Abril de 2017
Data, Hora e Local: 30/04/2017, às 10h, na sede social, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 360, 4º andar,
conjunto 41, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença:Totalidade. Mesa: Presiden-
te: Abrão Muszkat, Secretário: Eduardo Muszkat. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: 1. Reeleger, para
compor a Diretoria da Companhia, com mandato até a data da reunião do Conselho de Administração que se seguir
à AGO que examinar as demonstrações financeiras do exercício social que se encerrar em 31/12/2017: (i)  Abrão
Muszkat, RG n.º 2.935.505 (SSP/SP), CPF/MF n.º 030.899.598-87, que permanecerá como Diretor Presidente; e (ii)
Eduardo Muszkat, RG n.º 6.602.805 (SSP/SP), CPF/MF n.º 063.681.348-79, que permanecerá como Diretor Executi-
vo, Diretor de Relação com Investidores, Diretor Financeiro e Diretor de Operações da Companhia. Para os efeitos
do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, fica consignada, nesta ata, a declaração dos Diretores ora eleitos de cumprimento
dos requisitos necessários à respectiva nomeação e de não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei
que os impeçam de exercer atividade mercantil ou a administração de sociedades mercantis. Encerramento: Formali-
dade legal registrada na JUCESP nº  238.261/17-7 em 26/05/17. Flavia Regina Brito Gonçalves - Secretária Geral.

Atacadão S.A.  –  CNPJ/MF nº 75.315.333/0001-09  –  NIRE 35.300.043.154
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19/05/2017

01. Data, Hora e Local: Aos 19/05/2017, às 9h00, na sede social do ATACADÃO S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Morvan Dias de Figueiredo, nº 6.169, Vila Maria, CEP 02170-901, na Cidade de São Paulo, SP. 02. Convocação e 
Presença: Presentes os acionistas detentores da totalidade das ações de emissão da Companhia, conforme atestam as assinaturas no Livro de Presença de Acionistas, foi dispensada a convocação nos termos do artigo 124, §4º da Lei 
nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 03. Leitura dos Documentos: A leitura dos documentos relacionados à ordem do dia foi dispensada, uma vez que os acionistas presentes tiveram acesso aos 
documentos com antecedência razoável à realização desta assembleia geral extraordinária. 04. Ata em forma sumária: Os acionistas autorizaram a lavratura da ata em forma sumária e sua publicação sem assinaturas, nos termos do artigo 
130, §1º e §2º da Lei das Sociedades por Ações. 05. Mesa: Charles André Pierre Desmartis, Presidente; Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda, Secretária. 06. Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes matérias: (A) Em relação à Companhia: 
(1) registro de companhia aberta, como emissor de valores mobiliários na categoria “A”, perante a (“CVM”); e (2) listagem no Segmento de listagem do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“Novo Mercado”); (B) a alteração do 
Estatuto Social da Companhia, nos termos do Anexo 1 à presente, para refletir, inter alia: (1) o fato de que a Companhia passará a conduzir suas atividades de holding sob o nome fantasia “Grupo Carrefour Brasil”; (2) o grupamento de suas 
ações na proporção de 1:2; (3) a aprovação do capital autorizado; e (4) todas as demais alterações necessárias tendo em vista o registro de companhia aberta e a listagem da Companhia no Novo Mercado; (C) a indicação dos Membros In-
dependentes do Conselho de Administração, conforme estabelecido no Regulamento de Listagem do Novo Mercado (“Regulamento do Novo Mercado”); (D) a aprovação da remuneração anual global dos administradores para o exercício so-
cial de 2017 e a ratificação da remuneração paga nos exercícios sociais de 2014, 2015 e 2016; e (E) a retificação e ratificação do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado em 21/03/2017, na forma do Anexo 2. 07. De-
liberações: Após discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: (A) Em relação à Companhia: (1) o seu registro de companhia aberta, 
como emissor de valores mobiliários na categoria “A”, perante a CVM; e (2) sua listagem no Novo Mercado. Os administradores da Companhia ficam autorizados a tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários à realização 
desta deliberação. (B) a alteração do Estatuto Social da Companhia, para refletir, inter alia: (1) o fato de que a Companhia passará a conduzir suas atividades de holding sob o nome fantasia “Grupo Carrefour Brasil”; (2) o grupamento das 
ações representativas do capital social da Companhia, na proporção de 1ação ordinária para cada 2 ações ordinárias existentes, de forma que o capital social da Companhia, representado até então por 3.550.153.178 ações ordinárias, pas-
sa a ser representado por 1.775.076.589 ações ordinárias, sem valor nominal, restando acordado que Carrefour Nederland B.V. irá transferir para Península II Fundo de Investimento em Participações suas frações de ações resultantes do 
grupamento de ações, o que permitirá à Península II Fundo de Investimento em Participações grupar tais frações com suas próprias frações, resultando em uma ação inteira adicional; (3) a aprovação do capital autorizado da Companhia, 
de forma a permitir o aumento de seu capital social sem reforma estatutária, até o limite de 2.475.100.000 ações ordinárias, mediante emissão de novas ações ordinárias sem valor nominal; e (4) a alteração do Estatuto Social da Compa-
nhia para refletir as demais modificações em preparação ao registro de companhia aberta e à listagem da Companhia no Novo Mercado. O Estatuto Social consolidado da Companhia, conforme aprovado pelos acionistas, consta como Ane-
xo 1 à presente ata. Nos termos do artigo 59 do Estatuto Social alterado, as disposições dos Capítulos VII e VIII do referido Estatuto Social, bem como as demais regras relacionadas ao Regulamento do Novo Mercado, conforme estabeleci-
das no Estatuto Social alterado, somente se tornarão eficazes a partir da data em que for publicado o anúncio de início da oferta pública inicial de ações emitidas pela Companhia. (C) a designação dos Srs. Abílio dos Santos Diniz e Eduardo 
Pongrácz Rossi como Membros Independentes do Conselho de Administração, nos termos do Regulamento do Novo Mercado; (D)  a aprovação da remuneração global dos administradores da Companhia no valor máximo de 
R$ 46.000.000,00 para o exercício social de 2017. O Conselho de Administração deverá, em reunião, estabelecer a parcela total da remuneração atribuída a cada órgão da administração (em conjunto), nos termos do artigo 15 do Estatuto 
Social alterado da Companhia. Os acionistas também aprovaram a ratificação da remuneração anual da administração paga durante os exercícios sociais de 2014, 2015 e 2016; e (E) a retificação e ratificação do Plano de Opção de Compra 
de Ações aprovado em 21/03/2017, para refletir as mudanças resultantes do grupamento de ações, bem como outros ajustes gerais. Como resultado, o Plano de Opção de Compra de Ações passará a vigorar na forma do Anexo 2 à presente 
ata. 08. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura de presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. São 
Paulo, 19/05/2017. Charles André Pierre Desmartis - Presidente da Mesa; Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda - Secretária da Mesa. JUCESP sob nº 266.850/17-0, em 14/06/2017. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral. Estatuto 
Social - Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto e Duração: Artigo 1º O Atacadão S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima regida pelo presente Estatuto Social e pelas leis e regulamentos aplicáveis. §1º A Companhia conduz suas 
atividades de holding sob o nome fantasia “Grupo Carrefour Brasil”. §2º A partir da data em que a Companhia for admitida no segmento especial de listagem denominado Novo Mercado (“Novo Mercado”), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão 
(“B3”), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal, (se e quando instalado), às disposições do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3 (“Regulamento do Novo Mercado”). §3º A 
Companhia, seus administradores e acionistas deverão observar o disposto no regulamento de listagem de emissores e admissão à negociação de valores mobiliários da B3, incluindo, sem limitação, as regras referentes à retirada e exclu-
são de negociação de valores mobiliários admitidos à negociação nos mercados organizados administrados pela B3. Artigo 2º A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, SP, na Avenida Morvan Dias de Figueiredo, nº 6.169, Vila 
Maria, CEP 02170-901. § Único. A Companhia poderá abrir, encerrar ou alterar o endereço de filiais no País ou no exterior por deliberação da Diretoria. Artigo 3º A Companhia tem por objeto social: I. distribuição, comércio atacadista e 
varejista, industrialização, importação e exportação de artigos, materiais, produtos e/ou mercadorias em geral, primários e industrializados; II. exploração de supermercados e lojas de departamentos, restaurantes e lanchonetes; 
III. prestação de serviços fitossanitários, de auxiliares do comércio e de transporte; IV. exploração da atividade de correspondente bancário, incluindo, mas não se limitando a: (i) recebimentos, pagamentos e outras atividades decorren-
tes de contratos de serviços mantidos pela Companhia com instituições financeiras; (ii) recepção e encaminhamento de propostas de fornecimento de cartões de crédito; e (iii) serviços suplementares para o levantamento de dados cadas-
trais e documentação, bem como controle e processamento de dados; e V. prestação de serviços de teleatendimento (call center). § Único. A Companhia poderá explorar outros ramos de atividade afins ou complementares ao objeto ex-
presso no artigo 3º, bem como deter participações societárias e outros valores mobiliários em outras sociedades, no País ou no exterior. Artigo 4º O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II - Capital Social, Ações e 
Acionistas: Artigo 5º O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 4.054.761.146,00, dividido em 1.775.076.589 ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal. §1º O capital social será representado exclusi-
vamente por ações ordinárias. Cada ação ordinária dará o direito a 1 voto nas deliberações da Assembleia Geral. §2º A Companhia não poderá emitir ações preferenciais ou partes beneficiárias. §3º Todas as ações da Companhia são escri-
turais, mantidas em conta de depósito, em instituição financeira autorizada pela (“CVM”) designada pela Companhia, em nome de seus titulares. §4º O custo de transferência da propriedade das ações poderá ser cobrado diretamente do 
acionista alienante pela instituição financeira mencionada acima, conforme venha a ser definido no contrato de escrituração de ações, observados os limites máximos fixados pela CVM. §5º Na hipótese de mora do acionista na integraliza-
ção do preço de emissão das ações por ele subscritas, este deverá pagar à Companhia o preço de subscrição, acrescido de juros de 1% ao mês, com base no (IGP-M), publicado pela Fundação Getúlio Vargas, na menor periodicidade legal-
mente aplicável, e multa de 10% sobre o valor do montante não pago, sem prejuízo das demais sanções legais aplicáveis. Artigo 6º A Companhia fica autorizada a aumentar o seu capital social, mediante deliberação do Conselho de Admi-
nistração e independente de reforma deste Estatuto Social, até o limite de 2.475.100.000 ações ordinárias, mediante emissão de novas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. §1º Dentro do limite autorizado mencionado no 
caput deste Artigo, o Conselho de Administração fixará o número, o preço, os prazos de integralização e demais condições para a emissão de ações. §2º Desde que realizado dentro do limite do capital autorizado, o Conselho de Administra-
ção poderá ainda: (i) deliberar a emissão de bônus de subscrição e de debêntures conversíveis; (ii) de acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral, deliberar a outorga de opção de compra de ações a administradores e empregados 
da Companhia ou suas controladas, com exclusão do direito de preferência dos acionistas na outorga ou no exercício das opções de compra; e (iii) aprovar aumento do capital social mediante a capitalização de lucros ou reservas, com ou 
sem bonificação em ações. Artigo 7º A emissão de novas ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores, subscrição pública ou permuta por ações em oferta 
pública de aquisição de controle nos termos dos artigos 257 a 263 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), ou, ainda, nos termos de lei especial sobre incentivos fiscais, poderá se dar sem que aos acionistas seja 
concedido direito de preferência na subscrição ou com redução do prazo mínimo previsto em lei para o seu exercício. Artigo 8º Nos casos previstos em lei, o valor de reembolso das ações, a ser pago pela Companhia aos acionistas dissiden-
tes de deliberação da Assembleia Geral que tenham exercido direito de retirada, deverá corresponder ao valor econômico de tais ações, a ser apurado em avaliação nos termos dos §§3º e 4º do artigo 45 da Lei das S.A., sempre que tal valor 
for inferior ao valor patrimonial contábil constante do último balanço aprovado pela Assembleia Geral. Artigo 9º Qualquer indivíduo, pessoa jurídica ou qualquer outra entidade, agindo isoladamente ou vinculado(a) a acordo de voto, que 
torne-se detentor de um número de ações representando participação societária ou direitos de voto maiores ou iguais a 1% do capital social ou dos direitos de voto da Companhia, ou qualquer múltiplo inteiro deste percentual, deverá no-
tificar a Companhia, sendo que tal notificação deverá: (i) incluir as informações requeridas nos termos do artigo 12 da Instrução CVM nº 358/2000, o número total de ações e direitos de voto detidos, bem como os valores mobiliários con-
versíveis ou permutáveis em ações e direitos de voto a eles potencialmente relativos e (ii) ser enviada em até 3 dias úteis a partir da data em que tal percentual for alcançado ou ultrapassado. A obrigação em informar a Companhia também 
se aplica ao acionista cuja participação societária ou os direitos de voto detidos se reduza abaixo dos percentuais mencionados acima. §1º Caso o referido aumento na participação societária ou nos direitos de voto da Companhia vise a 
provocar ou provoque uma mudança de Controle ou alteração na estrutura administrativa da Companhia, ou de outra maneira gere uma obrigação de realizar oferta pública de aquisição, o acionista ou grupo de acionistas adquirente deve-
rá divulgar e revelar tais informações ao mercado por meio de anúncios publicados nos mesmos canais de divulgação habitualmente utilizados pela Companhia para suas próprias publicações. §2º O descumprimento das disposições deste 
Artigo ensejará a aplicação da penalidade de suspensão de direitos, estabelecida no Artigo 12, Inciso XII deste Estatuto Social. §3º O Diretor de Relações com Investidores deverá enviar (assim que possível) cópias de tais notificações à 
CVM e às bolsas de valores em que os valores mobiliários da Companhia são admitidos à negociação. Capítulo III - Assembleia Geral: Seção I - Organização: Artigo 10. A Assembleia Geral, convocada e instalada conforme previsto na Lei 
das S.A. e neste Estatuto Social, reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano, nos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses da Companhia assim exigirem. §1º A Assem-
bleia Geral será convocada pelo Presidente do Conselho de Administração ou, nos casos previstos em lei, por acionistas ou pelo Conselho Fiscal, se e quando instalado, mediante anúncio publicado, devendo a primeira convocação ser fei-
ta, com, no mínimo, 15 dias de antecedência, e a segunda com antecedência mínima de 8 dias, observado, ainda, o disposto na regulamentação da CVM que dispõe sobre informações, pedidos de procuração, participação e votação a dis-
tância em assembleias gerais. §2º As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria dos votos dos acionistas presentes na assembleia, não se computando os votos em branco e as abstenções, ressalvadas as exceções previs-
tas em lei e observado o disposto no Artigo 53, §1º, deste Estatuto Social. §3º A Assembleia Geral só poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia, constantes do respectivo edital de convocação, ressalvadas as exceções previstas na 
Lei das S.A. §4º A Companhia deverá iniciar o cadastramento de acionistas para tomar parte na Assembleia Geral, com no mínimo 48 horas de antecedência, cabendo ao acionista apresentar: (i) comprovante expedido pela instituição de-
positária das ações escriturais de sua titularidade, na forma do artigo 126 da Lei das S.A., datado de até 5 dias da data de realização da Assembleia Geral, podendo a Companhia, a seu critério, dispensar a apresentação desse comprovante; 
e (ii) instrumento de mandato e/ou outros documentos adequados que comprovem os poderes do representante legal do acionista. Qualquer acionista ou seu representante legal deverá comparecer à Assembleia Geral munido de documen-
tos que comprovem sua identidade. §5º As atas de Assembleias deverão ser lavradas no livro de Atas das Assembleias Gerais, e poderão, caso assim aprovado na Assembleia Geral em questão, ser lavradas na forma de sumário dos fatos 
ocorridos e publicada com omissão das assinaturas. Artigo 11. A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência ou impedimento, instalada e presidida por outro Conselheiro, 
Diretor ou acionista indicado por escrito pelo Presidente do Conselho de Administração. O Presidente da Assembleia Geral indicará até 2 Secretários. Seção II - Competência: Artigo 12. Compete à Assembleia Geral, além das atribuições 
conferidas por lei e regulamentos aplicáveis por este Estatuto Social: I. tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as demonstrações financeiras; II. deliberar, de acordo com proposta apresentada pela 
administração, sobre a destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos; III. eleger e destituir os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, quando instalado; IV. fixar a remuneração global anual dos 
administradores, assim como a dos membros do Conselho Fiscal, se instalado; V. aprovar planos de concessão de ações ou de outorga de opção de compra de ações aos administradores e empregados da Companhia ou de suas controladas; 
VI. alterar o Estatuto Social; VII. deliberar sobre a dissolução, liquidação, fusão, cisão, incorporação da Companhia ou de qualquer sociedade na Companhia; VIII. aprovar previamente a negociação, pela Companhia, de ações de sua pró-
pria emissão nas hipóteses cuja aprovação em Assembleia Geral seja prescrita na regulamentação em vigor; IX. deliberar a saída do Novo Mercado, nas hipóteses previstas no Capítulo VII deste Estatuto Social; X. deliberar sobre o cancela-
mento do registro de companhia aberta na CVM; XI. escolher a instituição ou empresa especializada responsável pela elaboração de laudo de avaliação das ações da Companhia, em caso de cancelamento de registro de companhia aberta 
ou saída do Novo Mercado, conforme previsto no Capítulo VII deste Estatuto Social, dentre aquelas empresas selecionadas em lista tríplice pelo Conselho de Administração; XII. suspender o exercício de direitos de acionista, na forma do 
disposto no artigo 120 da Lei das S.A.; XIII. eleger e destituir o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação; e XIV. deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de Admi-
nistração. Seção III - Eleição dos Membros do Conselho de Administração: Artigo 13. Na eleição dos membros do Conselho de Administração, é facultado a acionistas que representem a porcentagem do capital social estabelecida pela 
lei e regulamentos aplicáveis, requererem a adoção do processo de voto múltiplo, desde que o façam, no mínimo, 48 horas antes da Assembleia Geral. §1º A Companhia, imediatamente após o recebimento do pedido, deverá notificar, por 
meio de aviso inserido em sua página na internet e encaminhado, por meio eletrônico, para a CVM e para a B3, a informação de que a eleição se dará pelo processo do voto múltiplo. §2º Instalada a Assembleia, o presidente da mesa infor-
mará, à vista das assinaturas constantes do Livro de Presenças e no número de ações de titularidade dos acionistas presentes, o número de votos que caberão a cada acionista e o número de votos necessários para eleger um Conselheiro. 
§3º Cada acionista terá o direito de cumular os votos a ele atribuídos em um único candidato ou distribuí-los entre vários deles, sendo declarados eleitos aqueles que receberem maior quantidade de votos. §4º Os cargos que, em virtude de 
empate, não forem preenchidos, serão objeto de nova votação, pelo mesmo processo, ajustando-se o número de votos que caberá a cada acionista em função do número de cargos a serem preenchidos. §5º Sempre que a eleição tiver sido 
realizada por esse processo, a destituição de qualquer membro do Conselho de Administração, que não tenha um suplente eleito, pela Assembleia Geral importará destituição dos demais membros, procedendo-se a nova eleição; nos de-
mais casos em que ocorrer vacância no Conselho de Administração, a primeira Assembleia Geral procederá à eleição de todo o Conselho de Administração. §6º Enquanto a Companhia permanecer sob controle de acionista ou grupo contro-
lador, conforme definido no artigo 116 da Lei das S.A., acionistas representando 10% do capital social poderão requerer, na forma prevista nos §§4º e 5º do artigo 141 da Lei das S.A., que a eleição de um dos membros do Conselho de Admi-
nistração seja feita em separado. Capítulo IV - Administração: Seção I - Disposições comuns aos Órgãos da Administração: Artigo 14. A Companhia será administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria. Os cargos de Pre-
sidente do Conselho de Administração e de Diretor-Presidente - Grupo Carrefour Brasil (o principal executivo da Companhia) não poderão ser acumulados pela mesma pessoa. §1º O Conselho de Administração e a Diretoria, para melhor de-
sempenho de suas funções, poderão criar Comitês ou grupos de trabalho com objetivos definidos, que deverão atuar como órgãos auxiliares sem poderes deliberativos, sempre no intuito de assessorá-los. Os membros dos Comitês ou dos 
grupos de trabalho serão designados pelo Conselho de Administração ou pela Diretoria, conforme o caso. §2º Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria tomarão posse em seus cargos mediante assinatura do termo lavrado 
em livro próprio, assinado pelo administrador empossado, dispensada qualquer garantia de gestão, e condicionado à prévia subscrição do Termo de Anuência dos Administradores, nos termos do disposto no Regulamento do Novo Mercado, 
bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis. §3º Os administradores da Companhia permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos (seu respectivo prazo de mandato sendo estendido até esta data), salvo se 
diversamente deliberado pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração, conforme o caso. Artigo 15. A Assembleia Geral fixará o montante global da remuneração dos administradores. Caberá ao Conselho de Administração, em 
reunião fixar a parcela global de remuneração atribuída a cada órgão (como um todo). Artigo 16. Ressalvado o disposto no presente Estatuto Social, qualquer dos órgãos de administração se reúne validamente com a presença da maioria 
de seus respectivos membros e delibera pelo voto da maioria dos presentes. § Único. Só é dispensada a convocação prévia da reunião do Conselho de Administração e da Diretoria como condição de sua validade se presentes todos os seus 
membros. Caso não estejam fisicamente presentes, os membros do Conselho de Administração e da Diretoria poderão manifestar seu voto por meio de: (a) delegação de poderes feita em favor de outro membro do respectivo órgão, (b) voto 
escrito enviado antecipadamente e (c) voto escrito transmitido por fax, correio eletrônico ou por qualquer outro meio de comunicação, bem por sistema de áudio ou videoconferência ou outros meios semelhantes, desde que permitam a 
identificação e participação efetiva na reunião, de forma que os participantes consigam simultaneamente ouvir uns aos outros. Artigo 17. Nos termos do Artigo 156 da Lei das S.A., os administradores da Companhia que estejam em situa-
ção de interesse pessoal conflitante deverão cientificar os demais membros do Conselho de Administração ou da Diretoria de seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do Conselho de Administração ou da Diretoria, a natureza 
e a extensão do seu impedimento. Artigo 18. Dentro dos limites estabelecidos neste Artigo, a Companhia indenizará e manterá indenes seus Conselheiros de Administração, Diretores, membros de Comitês e demais empregados que exer-
çam cargo ou função de gestão na Companhia (em conjunto ou isoladamente “Beneficiários”), na hipótese de eventual dano ou prejuízo efetivamente sofrido pelos Beneficiários por força do exercício regular de suas funções na Compa-
nhia. § Único. Caso seja condenado, por decisão judicial transitada em julgado, por agir (i) dentro de seus deveres e poderes, com culpa ou dolo; ou (ii) em violação à lei ou a este Estatuto Social, o Beneficiário deverá ressarcir a Compa-
nhia de todos os custos e despesas incorridos com a assistência jurídica. Seção II - Conselho de Administração: Subseção I - Composição: Artigo 19. O Conselho de Administração será composto de, no mínimo, 8 e no máximo por 
10 membros, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 1 ano, considerando-se cada ano como o período compreendido entre 2 Assembleias Gerais Ordinárias, sendo permitidas a destituição e a reeleição. §1º Na Assembleia 
Geral que tiver por objeto deliberar a eleição dos membros do Conselho de Administração, os acionistas deverão fixar, primeiramente, o número efetivo de membros do Conselho de Administração a serem eleitos. §2º No mínimo 20% dos 
membros do Conselho de Administração deverão ser Conselheiros Independentes, conforme a definição do Regulamento do Novo Mercado, ficando estabelecido que o número de Conselheiros Independentes não poderá ser inferior a 2.Os 
Conselheiros Independentes serão expressamente declarados como tais na ata da Assembleia Geral que os eleger, sendo também considerado(s) como independente(s) o(s) conselheiro(s) eleito(s) mediante faculdade prevista pelo artigo 
141, §§4º e 5º da Lei das S.A. §3º Quando, em decorrência da observância do percentual referido no §2º deste Artigo, resultar número fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento nos termos do Regulamento do Novo 
Mercado. §4º A Assembleia Geral poderá eleger um ou mais suplentes para os membros do Conselho de Administração, não podendo, entretanto, ser eleito mais de 1 suplente para cada membro efetivo do Conselho de Administração. §5º O 
Conselho de Administração terá 1 Presidente, e 1 Vice-Presidente, que serão eleitos pela maioria de votos dos presentes, na primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer imediatamente após a posse de tais membros, ou sem-
pre que ocorrer renúncia ou vacância naqueles cargos. §6º No caso de vacância do cargo de membro do Conselho de Administração, o substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes e servirá até a próxima Assembleia Geral. 
Subseção II - Reuniões: Artigo 20. O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente pelo menos 6 vezes ao ano, conforme calendário anual a ser aprovado pelo Conselho de Administração na primeira reunião a se realizar após a 
eleição anual, e extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação realizada na forma do §1º deste Artigo. O Conselho de Administração pode deliberar, por unanimidade, sobre qualquer matéria que não tenha sido incluída na 
ordem do dia. §1º As convocações para as reuniões do Conselho de Administração deverão ser entregues por meio eletrônico ou por carta, pelo Presidente do Conselho de Administração ou pelo Vice-Presidente, se ausente o primeiro, a 
cada membro do Conselho de Administração, com pelo menos 8 dias de antecedência da reunião, e com indicação da data, hora, lugar, ordem do dia detalhada e documentos a serem discutidos naquela reunião. Qualquer Conselheiro pode-
rá, por meio de solicitação escrita ao Presidente, solicitar que uma reunião seja convocada ou que itens sejam incluídos na ordem do dia. §2º O Presidente do Conselho de Administração presidirá as reuniões do Conselho de Administração, 
ressalvadas as hipóteses de ausência ou impedimento temporário, previstas no §5º abaixo. §3º Cada conselheiro terá direito a 1 voto nas deliberações do Conselho de Administração, sendo que as deliberações do Conselho de Administra-
ção serão tomadas por maioria de seus membros presentes em reunião. §4º O presidente de qualquer reunião do Conselho de Administração não deverá levar em consideração e não computará o voto proferido com infração aos termos de 
qualquer acordo de acionistas que possa estar devidamente arquivado na sede da Companhia, conforme disposto no artigo 118 da Lei das S.A. §5º Na hipótese de ausência ou impedimento temporário do Presidente, caso tenha sido nome-
ado um Vice-Presidente pelo Conselho de Administração, o Vice-Presidente exercerá as funções do Presidente. Caso o Conselho de Administração não tenha nomeado um Vice-Presidente, na hipótese de ausência ou impedimento temporá-
rio do Presidente, as funções do Presidente serão exercidas por outro membro do Conselho de Administração indicado pelo Presidente. §6º Na hipótese de vacância permanente do Presidente, o Vice-Presidente automaticamente assumirá 
o cargo e deverá convocar uma reunião do Conselho de Administração em até 60 dias a partir da data de vacância, para a nomeação do novo Presidente do Conselho de Administração de forma permanente, até o término do prazo do manda-
to original, ou convocar uma Assembleia Geral com o objetivo de nomear o novo Presidente do Conselho de Administração para substituí-lo, até o término do prazo do mandato original. §7º No caso de ausência ou impedimento temporá-
rio de membro do Conselho de Administração, tal membro ausente ou temporariamente impedido poderá ser representado nas reuniões do Conselho de Administração por outro membro indicado por escrito, o qual, além do seu próprio 
voto, expressará o voto do membro ausente ou temporariamente impedido. §8º Caso o membro do Conselho de Administração a ser representado seja Conselheiro Independente, então o membro que o representar também deverá ser um 
Conselheiro Independente. §9º Todas as deliberações do Conselho de Administração constarão de atas lavradas no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração. Subseção III - Competência: Artigo 21. A competência do Conse-
lho de Administração será estabelecida no Regimento Interno do Conselho de Administração, e, além das atribuições que lhe sejam cometidas por leis e regulamentos aplicáveis, pelo Estatuto Social e pelo Regimento Interno do Conselho 
de Administração, compete também ao Conselho de Administração: I. submeter à Assembleia Geral Ordinária proposta de destinação do lucro líquido do exercício, bem como deliberar sobre a oportunidade de levantamento de balanços se-
mestrais, ou em períodos menores, e o pagamento de dividendos ou juros sobre o capital próprio decorrentes desses balanços, bem como deliberar sobre o pagamento de dividendos intermediários ou intercalares à conta de lucros acumu-
lados ou de reservas de lucros, existentes no último balanço anual ou semestral; II. autorizar a emissão de ações da Companhia, nos limites autorizados no Artigo 6º deste Estatuto Social, fixando o número, o preço, o prazo de integraliza-
ção e as condições de emissão das ações, podendo, ainda, excluir o direito de preferência ou reduzir o prazo mínimo para o seu exercício nas emissões de ações, bônus de subscrição e debêntures conversíveis, cuja colocação seja feita me-
diante venda em bolsa ou por subscrição pública ou mediante permuta por ações em oferta pública para aquisição de controle, nos termos estabelecidos em lei; III. dentro do limite do capital autorizado, conforme previsto no §2º do Arti-
go 6º deste Estatuto Social, (i) deliberar a emissão de bônus de subscrição e de debêntures conversíveis; (ii) de acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral, deliberar a outorga de opção de compra de ações aos administradores e 
empregados da Companhia ou de suas controladas, com exclusão do direito de preferência dos acionistas na outorga e no exercício das opções de compra; e (iii) aprovar aumento do capital social mediante a capitalização de lucros ou re-
servas, com ou sem bonificação em ações; IV. deliberar sobre a negociação com ações de emissão da Companhia para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria e respectiva alienação, observados os dispositivos legais perti-
nentes; V. deliberar sobre a emissão de debêntures simples e, sempre que respeitados os limites do capital autorizado, debêntures conversíveis em ações, podendo as debêntures, de qualquer das classes, ser de qualquer espécie ou garan-
tia; VI. deliberar, por delegação da Assembleia Geral, quando da emissão pela Companhia de debêntures conversíveis em ações que ultrapassem o limite do capital autorizado, sobre (i) a época e as condições de vencimento, amortização 
ou resgate, (ii) a época e as condições para pagamento dos juros, da participação nos lucros e de prêmio de reembolso, se houver, e (iii) o modo de subscrição ou colocação, bem como a espécie das debêntures; VII. estabelecer o valor de 
alçada da Diretoria para a emissão de quaisquer instrumentos de crédito para a captação de recursos, sejam notas promissórias comerciais, bonds, notes, commercial papers, ou outros de uso comum no mercado, bem como para fixar as suas 
condições de emissão e resgate, podendo, nos casos que definir, exigir a prévia autorização do Conselho de Administração como condição de validade do ato; VIII. decidir sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio aos 
acionistas, nos termos da legislação aplicável; IX. definir a lista tríplice de instituições ou empresas especializadas em avaliação econômica de empresas, para a elaboração de laudo de avaliação das ações da Companhia, em caso de can-
celamento de registro de companhia aberta ou saída do Novo Mercado, na forma definida no Artigo 53 deste Estatuto Social; X. manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública de aquisição de ações que te-
nha por objeto as ações de emissão da Companhia, por meio de parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 dias da publicação do edital da oferta pública de aquisição de ações, que deverá abordar, no mínimo (i) a conveniência e 
oportunidade da oferta pública de aquisição de ações quanto ao interesse do conjunto dos acionistas e em relação à liquidez dos valores mobiliários de sua titularidade; (ii) as repercussões da oferta pública de aquisição de ações sobre os 
interesses da Companhia; (iii) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; e (iv) outros pontos que o Conselho de Administração considerar pertinentes, bem como as informações exigidas pelas regras apli-
cáveis estabelecidas pela CVM; XI. eleger e destituir os Diretores e estabelecer sua remuneração, dentro do limite da remuneração global anual aprovada pela Assembleia Geral, e estabelecer suas funções e limites de poder que deverão ser 
detalhados em seu regimento interno; XII. eleger e destituir os membros dos Comitês; XIII. aprovar seu próprio regimento interno e o regimento interno da Diretoria e de todos os Comitês; XIV. aprovar o código de conduta da Companhia e 
as políticas corporativas relacionadas a (i) divulgação de informações e negociação de valores mobiliários; (ii) gerenciamento de riscos; (iii) transações com partes relacionadas e gerenciamento de conflitos de interesses; (iv) remunera-
ção de administradores; e (v) indicação de administradores; e XV. deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pela Diretoria e pelos Comitês, bem como convocar os membros da Diretoria para reuniões em conjunto, sempre que 
achar necessário. Seção III - Diretoria: Subseção I - Composição: Artigo 22. A Diretoria, cujos membros serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, será composta de, no mínimo, 2 e, no máximo, 6 mem-
bros, alocados em duas divisões distintas, denominadas “Divisão Holding” e ”Divisão Atacadão”. §1º Os Diretores terão designações e atribuições distintas com base na divisão a que pertencerem, conforme o disposto abaixo: I. A Divisão 
Holding será composta de até 4 Diretores: um Diretor-Presidente - Grupo Carrefour Brasil, um Diretor Vice-Presidente de Finanças - Grupo Carrefour Brasil, um Diretor de Relações com Investidores e um Diretor Executivo - Grupo Carrefour 
Brasil. II. A Divisão Atacadão será composta de 2 Diretores, sendo um Diretor-Presidente - Atacadão e um Diretor Vice-Presidente de Finanças - Atacadão. III. Os Diretores poderão acumular cargos. §2º Os Diretores da Companhia somente 
poderão exercer suas funções até a realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício em que completem 70 anos de idade, a não ser que de outra forma autorizado pelo Conse-
lho de Administração, como eventual exceção a esta regra de idade de aposentadoria. Subseção II - Eleição e Destituição: Artigo 23. Os Diretores serão eleitos pelo Conselho de Administração, por um prazo de mandato unificado de 3 anos, 
considerando-se cada ano o período compreendido entre 2 Assembleias Gerais Ordinárias, sendo permitidas reeleição e destituição. §1º O Diretor-Presidente - Grupo Carrefour Brasil será substituído: (i) em caso de afastamento ou impedi-
mento por período de até 30 dias, por outro Diretor por ele indicado; (ii) em caso de afastamento por prazo superior a 30 dias e inferior a 120 dias, por Diretor nomeado pelo Conselho de Administração, em reunião especialmente convoca-
da para tal fim; e (iii) em caso de afastamento por prazo igual ou superior a 120 dias ou vacância, o Conselho de Administração deverá ser convocado para promover a eleição de novo Diretor-Presidente - Grupo Carrefour Brasil, conforme os 
procedimentos estabelecidos neste Estatuto Social. §2º Os demais Diretores (exceto pelo Diretor-Presidente - Grupo Carrefour Brasil) serão substituídos: (i) nos casos de ausência ou impedimento, bem como de afastamento por prazo in-
ferior a 120 dias, por outro Diretor indicado pelo Diretor-Presidente - Grupo Carrefour Brasil; e (ii) em caso de afastamento por prazo igual ou superior a 120 dias ou vacância, o Conselho de Administração deverá ser convocado para promo-
ver a eleição de novo Diretor. Artigo 24. A Diretoria possui todos os poderes para praticar os atos necessários ao funcionamento regular dos negócios da Companhia em seu curso normal. Subseção III - Competência: Artigo 25. Conforme 
disposto abaixo, a Diretoria terá um regimento interno que especificará as atribuições de cada Divisão e de seus Diretores. O Conselho de Administração fará com que os Diretores cumpram com tal separação, cujo descumprimento será 
passível de responsabilização e punível pela Companhia. Os Diretores somente exercerão as funções relativas aos negócios de sua respectiva Divisão, e, sujeito às disposições das leis e regulamentos aplicáveis, não serão responsáveis pe-
los atos praticados pelos Diretores da outra divisão. Os Diretores da Divisão Atacadão deverão se reportar à Divisão Holding no exercício de suas atribuições. Artigo 26. Os seguintes atos são de competência privativa e exclusiva dos Dire-
tores da Divisão Holding: I. sugerir ao Conselho de Administração, e após aprovação pelo Conselho de Administração, implementar a política macro de negócios da Companhia e suas subsidiárias; II. propor ao Conselho de Administração o 
orçamento anual, o plano de negócios, o planejamento estratégico de longo prazo, plano de expansão e investimento da Companhia e suas subsidiárias; III. anualmente, preparar, revisar e aprovar, para avaliação do Conselho de Adminis-
tração, as demonstrações financeiras e o relatório e as contas da Diretoria; IV. implementar qualquer decisão tomada pelo Conselho de Administração em relação às subsidiárias da Companhia; V. representar a Companhia na qualidade de 
acionista, sócia ou quotista em deliberações societárias de suas subsidiárias; VI. sugerir ao Conselho de Administração e implementar políticas gerais a serem observadas pela Companhia e todas suas subsidiárias; VII. supervisionar e ad-
ministrar as áreas ou funções de controles internos, gerenciamento de riscos, jurídica, tributária, consolidação e reporte financeiro (financial reporting) da Companhia e de todas suas subsidiárias; VIII. supervisionar e administrar as rela-
ções públicas da Companhia e de suas subsidiárias, em especial, vis-à-vis as autoridades, a imprensa, os investidores, os acionistas e as agências de classificação de risco (rating); e IX. administrar e supervisionar os níveis de caixa e endi-
vidamento da Companhia e de suas subsidiárias, incluindo a decisão de celebrar acordos financeiros. Artigo 27. Os seguintes atos são de competência dos Diretores da Divisão Atacadão, sob a supervisão dos Diretores da Divisão Holding: 
I. operar e administrar todos os negócios e operações executados sob a bandeira Atacadão; e II. coordenar, administrar, dirigir e supervisionar todas as atividades acessórias às operações executadas sob a bandeira Atacadão, incluindo a 
supervisão dos departamentos relacionados às operações comercial, de logística, de planejamento, e de recursos humanos e os empregados da Divisão Atacadão. Artigo 28. A competência dos Diretores será restrita a determinadas divi-
sões, as quais serão identificadas no ato de sua nomeação. Sem prejuízo das demais competências atribuídas aos Diretores por lei, regulamentação, pelo presente Estatuto Social e pelo Conselho de Administração compete: I. ao Dire-
tor-Presidente - Grupo Carrefour Brasil (dentro de ambas divisões): (i) implementar as deliberações das Assembleias Gerais e do Conselho de Administração; (ii) estabelecer metas e objetivos para a Companhia e suas subsidiárias; (iii) co-
ordenar, administrar, dirigir e supervisionar as áreas comercial, de logística, de planejamento e de recursos humanos, bem como todos os negócios e operações da Companhia; (iv) dirigir e orientar a realização de análises de mercado, da 
política da qualidade e diretrizes bem como a implantação de normas, métodos e rotinas operacionais; (v) coordenar as atividades dos demais Diretores e empregados de suas respectivas divisões; (vi) dirigir, no mais alto nível, as relações 
públicas da Companhia e orientar a publicidade institucional; (vii) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; (viii) aprovar a estrutura organizacional da Companhia; (ix) dirigir as atividades relacionadas às áreas ou funções de planeja-
mento geral, jurídica da Companhia e de suas subsidiárias; (x) sugerir ao Conselho de Administração, e após aprovação pelo Conselho de Administração, implementar a política macro de negócios da Companhia e suas subsidiárias; (xi) pro-
por ao Conselho de Administração o orçamento anual, o plano de negócios, o planejamento estratégico de longo prazo, plano de expansão e investimento da Companhia e suas subsidiárias e implementá-los, conforme aplicável, após apro-
vação do Conselho de Administração; (xii) anualmente, preparar, para revisão e aprovação do Conselho de Administração, as demonstrações financeiras e o relatório da administração da Companhia; (xiii) implementar qualquer decisão to-
mada pelo Conselho de Administração em relação às subsidiárias da Companhia; (xiv) representar a Companhia na qualidade de acionista, sócia ou quotista em deliberações societárias de suas subsidiárias; (xv) sugerir ao Conselho de Ad-
ministração e implementar políticas gerais a serem observadas pela Companhia e todas suas subsidiárias; (xvi) supervisionar e administrar as relações públicas da Companhia e de suas subsidiárias; e (xvii) outros deveres que lhe forem 
atribuídos, de tempos em tempos, conforme determinação do Conselho de Administração II. ao Diretor Presidente - Atacadão (dentro da Divisão Atacadão): (i) implementar o orçamento anual, o plano de negócios, o planejamento estra-
tégico de longo prazo e o plano de expansão e de investimento, conforme o caso, dentro da Divisão Atacadão, sujeito à discussão com os outros Diretores, após aprovação pelo Conselho de Administração; (ii) coordenar, administrar, diri-
gir e supervisionar as áreas comercial, de logística, de planejamento, de recursos humanos, empregados da Divisão Atacadão, bem como todos os negócios e operações da Divisão Atacadão; e (iii) dirigir e orientar a realização de análises 
de mercado, da política da qualidade e diretrizes bem como a implantação de normas, métodos e rotinas operacionais da Divisão Atacadão. O Diretor Presidente-Atacadão deverá se reportar ao Diretor Presidente - Grupo Carrefour Brasil no 
exercício de suas funções. II. ao Diretor Vice-Presidente de Finanças - Grupo Carrefour Brasil (dentro de ambas divisões): (i) coordenar, administrar e supervisionar as áreas financeira, contábil e de controle de gestão da Companhia, sendo 
responsável por dirigir e orientar a elaboração do orçamento anual de ambas divisões; (ii) monitorar as atividades de tesouraria da Companhia, incluindo a captação e gestão de recursos; (iii) supervisionar e administrar as áreas ou fun-
ções de controles internos, gerenciamento de riscos, tributária, consolidação e reporte financeiro (financial reporting) da Companhia e de suas subsidiárias; (iv) supervisionar e administrar as relações com agências de classificação de ris-
co (rating); (v) supervisionar e administrar os níveis de caixa e endividamento da Companhia e de suas subsidiárias, incluindo a decisão de celebrar acordos financeiros; (vi) todas os demais assuntos administrativos que não sejam expres-
samente atribuídos aos demais Diretores; e (vii) outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Diretor-Presidente - Grupo Carrefour Brasil. IV. ao Diretor Vice-Presidente de Finanças - Atacadão (dentro da Divi-
são Atacadão): (i) coordenar, administrar e supervisionar as áreas financeira, contábil e de controle de gestão da Divisão Atacadão, sendo responsável por dirigir e orientar a elaboração do orçamento anual da Divisão Atacadão; (ii) super-
visionar e administrar as áreas ou funções de controles internos, gerenciamento de riscos, consolidação e reporte financeiro (financial reporting) da Divisão Atacadão; (iii) todos os demais assuntos administrativos relacionados à Divisão 
Atacadão que não sejam expressamente atribuídos aos demais Diretores; e (iv) outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Diretor Presidente - Divisão Atacadão. O Diretor Vice-Presidente de Finanças - Ata-
cadão deverá se reportar ao Diretor Vice-Presidente de Finanças - Grupo Carrefour Brasil no exercício de suas funções. V. Ao Diretor de Relações com Investidores: (i) prestar informações aos investidores, à CVM, às bolsas de valores ou mer-
cados de balcão onde forem negociados os valores mobiliários da Companhia; (ii) manter atualizado o registro da Companhia em conformidade com a regulamentação aplicável da CVM e atender às demais exigências dessa regulamentação; 
e (iii) outras atribuições que lhe forem, de tempos em tempos, determinadas pelo Diretor-Presidente - Grupo Carrefour Brasil. VI. Ao Diretor Executivo - Grupo Carrefour Brasil, todas as outras atribuições que lhe forem, de tempos em tem-
pos, determinadas pelo Diretor-Presidente - Grupo Carrefour Brasil. Subseção IV- Reuniões: Artigo 29. A Diretoria se reúne validamente com a presença de metade mais um dos Diretores eleitos e delibera pelo voto da maioria dos presen-

tes. §1º Compete à Diretoria, como órgão colegiado: I. aprovar e submeter, anualmente, o relatório da administração ao Conselho de Administração e as demonstrações financeiras da Companhia acompanhados do relatório dos auditores 
independentes, bem como a proposta de destinação dos lucros apurados no exercício anterior, para apreciação do Conselho de Administração e da Assembleia Geral, os quais serão elaborados pelos Diretores da Divisão Holding; II. propor 
ao Conselho de Administração o orçamento anual, o plano de negócios, o planejamento estratégico de longo prazo e os planos de expansão e investimento da Divisão Holding e da Divisão Atacadão, conforme aplicável, as serem elabora-
dos pelos Diretores das respectivas divisões; III. deliberar sobre a abertura e o encerramento de filiais, depósitos, centros de distribuição, escritórios, agências, representações por conta própria ou de terceiros, em qualquer lugar do País 
ou do exterior, observadas as competências específicas de cada Divisão; e IV. decidir sobre qualquer assunto que não seja de competência privativa da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração. §2º As convocações para as reuni-
ões serão feitas mediante comunicado escrito entregue com antecedência mínima de 2 dias úteis, das quais deverá constar a ordem do dia, a data, a hora e o local da reunião. §3º Das reuniões da Diretoria lavrar-se-ão atas no livro de atas 
das Reuniões da Diretoria. Subseção V - Representação da Companhia: Artigo 30. Observada a segregação de poderes prevista neste Estatuto Social, a Companhia será legalmente representada e obriga-se: (i) pela assinatura isolada do Di-
retor-Presidente - Grupo Carrefour Brasil (dentro de ambas as divisões) ou do Diretor-Presidente - Atacadão (dentro da Divisão Atacadão); (ii) pela assinatura conjunta de dois Diretores da Divisão Holding (dentro de ambas divisões) ou de 
dois Diretores da Divisão Atacadão (dentro da Divisão Atacadão); (iii) pela assinatura de um Diretor da Divisão Holding em conjunto com um procurador (dentro de ambas divisões) ou de um Diretor da Divisão Atacadão, em conjunto com 
um procurador (dentro da Divisão Atacadão); ou (iv) por dois procuradores assinando em conjunto, respeitado o disposto no §1º deste Artigo. §1º Observadas as restrições constantes deste Estatuto, um Diretor agindo isoladamente ou 
um procurador com poderes bastantes poderá vincular a Companhia na emissão e endosso de duplicatas, cheques, letras de câmbio e notas promissórias bem como na cobrança, caução ou desconto com depósito de recursos nas contas 
bancárias da Companhia, ou ainda para emissão de recibos configurando pagamentos efetuados à Companhia através de cheques nominativos, assinaturas de contratos de abertura de crédito. A representação da Companhia perante quais-
quer órgãos, departamentos e repartições públicas, federais, estaduais e municipais, autarquias e realização de aplicações financeiras em nome da Companhia, de prazo não superior a um ano e com instituições financeiras, também in-
cumbirá a um único Diretor agindo isoladamente ou a um procurador investido com poderes suficientes. §2º O Conselho de Administração poderá autorizar a prática de atos específicos que vinculem a Companhia pela assinatura de apenas 
um Diretor ou um procurador regularmente constituído, ou, ainda, estabelecer competência e alçada para a prática de atos por um único representante. Artigo 31. Os instrumentos de mandato outorgados pela Companhia serão assinados: 
(i) isoladamente pelo Diretor-Presidente - Grupo Carrefour Brasil (dentro de ambas as divisões) ou do Diretor-Presidente - Atacadão (dentro da Divisão Atacadão); ou (ii) por quaisquer dois outros Diretores da Divisão Holding (dentro de 
ambas divisões) ou Diretores da Divisão Atacadão (dentro da Divisão Atacadão), agindo conjuntamente, e, em todos casos, conterão poderes específicos que observarão as restrições constantes deste Estatuto e terão prazo de validade li-
mitado. §1º Somente poderão ser delegados poderes relativos à respectiva divisão pelos Diretores. Os Diretores da Divisão Holding poderão outorgar poderes dentro de ambas divisões e os Diretores da Divisão Atacadão poderão outorgar 
poderes dentro da Divisão Atacadão. O Conselho de Administração terá o direito de autorizar a outorga de procurações por qualquer diretor individualmente, estabelecendo o prazo de duração e os poderes a serem outorgados, com a devi-
da observância dos assuntos sujeitos à Assembleia Geral, nos termos da lei aplicável. §2º As procurações contendo poderes ad judicia conferidas a advogados para defesa dos direitos e interesses da Companhia em processos administrati-
vos ou judiciais poderão ser por prazo indeterminado. Seção IV - Comitês do Conselho de Administração: Artigo 32. Além de outros comitês de assessoramento, a Companhia terá os seguintes Comitês permanentes e obrigatórios para 
assessorar o Conselho de Administração: (i) Comitê de Auditoria Estatutário; (ii) Comitê de Estratégia; e (iii) Comitê de Recursos Humanos. §1º Os Comitês deverão exercer suas funções com relação às sociedades de que a Companhia par-
ticipe. §2º O Conselho de Administração poderá estabelecer regimentos internos para o funcionamento dos Comitês. Subseção I - Comitê de Auditoria Estatutário: Artigo 33. O Comitê de Auditoria Estatutário, estabelecido como comitê de 
assessoramento permanente do Conselho de Administração, será composto por, no mínimo, 3 membros, nomeados pelo Conselho de Administração, sendo que ao menos 1 deles deve ser um Conselheiro Independente, conforme definido no 
Regulamento do Novo Mercado. § Único. O Conselho de Administração aprovará o regimento interno do Comitê de Auditoria Estatutário, o qual estipulará regras de convocação, instalação, votação e periodicidade das reuniões do comitê, 
prazo dos mandatos e requisitos de qualificação de seus membros, entre outras matérias. Artigo 34. Compete ao Comitê de Auditoria Estatutário: I. recomendar ao Conselho de Administração a contratação ou destituição dos auditores in-
dependentes da Companhia, e aconselhar ao Conselho de Administração na contratação da empresa de auditoria independente para realizar serviços que não sejam de auditoria; II. supervisionar as atividades dos (i) auditores independen-
tes, a fim de avaliar: (a) a sua independência; (b) a qualidade dos serviços prestados; e (c) sua adequação às necessidades da Companhia; III. supervisionar os departamentos de controles internos da Companhia e de reporte financeiro 
(financial reporting) e consolidação e quaisquer outros departamentos responsáveis pela preparação das demonstrações financeiras da Companhia; IV. supervisionar o departamento de auditoria interna da Companhia, monitorando a efe-
tividade e adequação de sua estrutura, e a qualidade e integridade dos processos de auditoria interna e independente, propondo recomendações de melhorias ao Conselho de Administração, se assim necessário; V. monitorar a qualidade e 
integridade (i) dos mecanismos de controles internos; (ii) das informações financeiras trimestrais, e das demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras anuais da Companhia; (iii) das informações e medições divulgadas com 
base em dados contábeis e não contábeis que acrescentem elementos não previstos na estrutura dos relatórios usuais das demonstrações financeiras, propondo recomendações, se assim necessário; VI. avaliar e monitorar as exposições de 
risco incorrido pela Companhia, com poderes para requerer informações detalhadas de políticas e procedimentos relacionados com: (i) a remuneração da administração; (ii) a utilização de ativos da Companhia; e (iii) as despesas incorri-
das em nome da Companhia; e VII. avaliar e monitorar, conjuntamente com a administração e o departamento de auditoria interna, a adequação das transações com partes relacionadas realizadas pela Companhia e suas respectivas evi-
denciações com a Política de Transações com Partes Relacionadas. § Único. O Comitê de Auditoria Estatutário deverá elaborar relatório anual resumido, a ser apresentado juntamente com as demonstrações financeiras, contendo a descri-
ção das atividades realizadas durante o período, indicando as reuniões realizadas, os principais assuntos discutidos, os resultados e conclusões alcançados, e destacando as recomendações feitas ao Conselho de Administração e quaisquer 
situações nas quais exista divergência significativa entre a Diretoria da Companhia, os auditores independentes e o Comitê de Auditoria Estatutário em relação às demonstrações financeiras da Companhia. Subseção II - Comitê de Estraté-
gia: Artigo 35. O Comitê de Estratégia, estabelecido como comitê de assessoramento permanente do Conselho de Administração, será composto por 5 membros, nomeados pelo Conselho de Administração. § Único. O Conselho de Adminis-
tração deverá aprovar o regimento interno do Comitê de Estratégia, que estabelecerá suas competências e as suas próprias diretrizes operacionais, incluindo as regras aplicáveis às reuniões do Comitê de Estratégia e aos seus membros. 
Subseção III - Comitê de Recursos Humanos: Artigo 36. O Comitê de Recursos Humanos, estabelecido como comitê de assessoramento permanente do Conselho de Administração, será composto por 5 membros, nomeados pelo Conselho de 
Administração. §1º O Conselho de Administração deverá aprovar o regimento interno do Comitê de Recursos Humanos, que estabelecerá suas competências e as suas próprias diretrizes operacionais, incluindo as regras aplicáveis às reu-
niões do Comitê de Estratégia e aos seus membros. §2º O Diretor-Presidente - Grupo Carrefour Brasil será convidado a participar das reuniões do Comitê de Recursos Humanos, quando necessário. Capítulo V - Conselho Fiscal: Artigo 37. 
O Conselho Fiscal funcionará de modo não permanente, com os poderes e atribuições a ele conferidos pela Lei das S.A. O Conselho Fiscal somente será instalado por deliberação da Assembleia Geral, a pedido de acionistas representando a 
porcentagem requerida por lei ou pelos regulamentos da CVM. Artigo 38. Quando instalado, o Conselho Fiscal será composto de, no mínimo 3 e, no máximo 5 membros e suplentes em igual número (acionistas ou não), todos eles qualifica-
dos em conformidade com as disposições legais. §1º Os membros do Conselho Fiscal deverão ser eleitos pela Assembleia Geral que aprovar sua instalação. Seus prazos de mandato deverão terminar quando da realização da primeira Assem-
bleia Geral Ordinária realizada após a sua eleição, podendo ser destituídos e reeleitos. §2º Os membros do Conselho Fiscal, em sua primeira reunião, elegerão o seu Presidente. §3º Após instalação do Conselho Fiscal, a investidura nos car-
gos far-se-á por termo lavrado em livro próprio, assinado pelo membro do Conselho Fiscal empossado, e condicionada à prévia subscrição do Termo de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal nos termos do disposto no Regulamento do 
Novo Mercado, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis. §4º Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, em suas faltas e impedimentos, pelo respectivo suplente. §5º Ocorrendo a vacância do cargo de membro do 
Conselho Fiscal, o respectivo suplente ocupará seu lugar; não havendo suplente, a Assembleia Geral será convocada para proceder à eleição de membro para o cargo vago. Artigo 39. Quando instalado, o Conselho Fiscal se reunirá sempre 
que necessário, competindo-lhe todas as atribuições que lhe sejam cometidas por lei. §1º As reuniões serão convocadas pelo Presidente do Conselho Fiscal por sua própria iniciativa ou por solicitação por escrito de qualquer de seus mem-
bros. Independentemente de quaisquer formalidades, será considerada regularmente convocada a reunião à qual comparecer a totalidade dos membros do Conselho Fiscal. §2º As deliberações do Conselho Fiscal deverão ser aprovadas por 
maioria absoluta de votos. Para que uma reunião seja instalada, deverá estar presente a maioria dos seus membros. §3º Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas lavradas no respectivo livro de Atas e Pareceres do Conse-
lho Fiscal e assinadas pelos conselheiros presentes. Artigo 40. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que os eleger, observado o §3º do artigo 162 da Lei das S.A. Capítulo VI - Exercício Social e 
Distribuição dos Lucros: Artigo 41. O exercício social coincide com o ano civil. Ao término de cada exercício social serão elaboradas as demonstrações financeiras previstas em lei. §1º Além das demonstrações financeiras ao fim de cada 
exercício social, a Companhia fará elaborar as demonstrações financeiras trimestrais, com observância dos preceitos legais pertinentes. §2º Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, os órgãos da administração da Com-
panhia apresentarão à Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido, com observância do disposto neste Estatuto e na Lei das S.A. §3º Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer par-
ticipação, os eventuais prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda e a contribuição social. §4º Após as deduções mencionadas no §3º acima, a Assembleia Geral poderá atribuir aos administradores uma participação nos lu-
cros, não superior a 10% do remanescente do resultado do exercício, limitada à remuneração anual global dos administradores, dentro dos limites estabelecidos na Lei das S.A. e neste Estatuto Social. §5º A distribuição da participação 
nos lucros em favor dos administradores somente poderá ocorrer nos exercícios em que for assegurado aos acionistas o pagamento do dividendo mínimo obrigatório previsto no Inciso VI do Artigo 42 deste Estatuto Social. Artigo 42. Após 
realizadas as deduções contempladas no Artigo acima, o lucro líquido deverá ser alocado da seguinte forma: I. 5% serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, para constituição da reserva legal, que não excederá a 20% do capital 
social da Companhia; II. uma parcela do lucro líquido, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser destinada à formação de reserva para contingências, nos termos do artigo 195 da Lei das S.A.; III. poderá ser destinada para a re-
serva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido decorrente de subvenções governamentais para investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório; IV. no exercício em que o montante do dividendo 
obrigatório, calculado nos termos do inciso VI abaixo, ultrapassar a parcela realizada do lucro do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a rea-
lizar, observado o disposto no artigo 197 da Lei das S.A.; V. uma parcela não superior à diferença entre (i) 99,9% do lucro líquido anual ajustado na forma prevista no artigo 202 da Lei das S.A. (incluindo, portanto, eventual destinação de 
parcela do lucro líquido para constituição de reserva para contingências) e (ii) a reserva indicada no Inciso III acima, poderá ser destinada à formação de reserva para investimentos e capital de giro, que terá por fim custear investimentos 
para crescimento e expansão e financiar o capital de giro da companhia, ficando ressalvado que o saldo acumulado desta reserva não poderá ultrapassar 100% do capital social da Companhia; e VI. o saldo remanescente será distribuído aos 
acionistas como dividendos, assegurada a distribuição do dividendo mínimo obrigatório não inferior, em cada exercício, a 0,1% do lucro líquido anual ajustado, na forma prevista pelo artigo 202 da Lei das S.A. §1º O dividendo obrigatório 
previsto no Inciso VI no caput deste Artigo não será pago nos exercícios em que o Conselho de Administração informar à Assembleia Geral Ordinária ser ele incompatível com a situação financeira da Companhia. O Conselho Fiscal, se em 
funcionamento, deverá emitir parecer sobre esta informação dentro de 5 dias da realização da Assembleia Geral, e os Diretores deverão protocolar à CVM um relatório fundamentado, justificando a informação transmitida à Assembleia Ge-
ral. §2º Lucros retidos nos termos do §1º deste Artigo serão registrados como reserva especial e, se não absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser pagos como dividendo assim que a situação financeira da Compa-
nhia o permitir. Artigo 43. A Companhia, por deliberação do Conselho de Administração, poderá: I. distribuir dividendos com base em lucros apurados nos balanços semestrais; II. levantar balanços relativos a períodos inferiores a um se-
mestre e distribuir dividendos com base nos lucros nele apurados, desde que o total de dividendos pagos em cada semestre do exercício social não exceda o montante das reservas de capital de que trata o artigo 182, §1º da Lei das S.A.; 
III. distribuir dividendos intermediários, a conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existente no último balanço anual ou semestral; e IV. creditar ou pagar aos acionistas, na periodicidade que decidir, juros sobre o capital pró-
prio, os quais serão imputados ao valor dos dividendos a serem distribuídos pela Companhia, passando a integrá-los para todos os efeitos legais. Artigo 44. A Assembleia Geral poderá deliberar a capitalização de reservas de lucros ou de 
capital, inclusive as instituídas em balanços intermediários, observada a legislação aplicável, sem prejuízo do disposto no Artigo 6º, §2º deste Estatuto Social. Artigo 45. Os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo 
de 3 anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, e reverterão em favor da Companhia. Capítulo VII - Alienação do Controle Acionário, Cancelamento do Registro de Companhia Aberta e Saída do 
Novo Mercado: Seção I - Alienação do Controle da Companhia: Artigo 46. A Alienação de Controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição, 
suspensiva ou resolutiva, de que o Adquirente se obrigue a efetivar oferta pública de aquisição das ações dos demais acionistas da Companhia, observando as condições e os prazos previstos na legislação vigente e no Regulamento do 
Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao Acionista Controlador Alienante. §1º A Companhia não registrará qualquer transferência de ações para aquele(s) que vier(em) a deter o Poder de Controle, en-
quanto esse(s) não subscrever(em) o Termo de Anuência dos Controladores a que se refere o Regulamento do Novo Mercado, que será tempestivamente enviado à B3. §2º Nenhum Acordo de Acionistas que disponha sobre o exercício de 
Controle compartilhado poderá ser registrado na sede da Companhia sem que os seus signatários tenham subscrito o Termo de Anuência referido no §1º deste Artigo, que será tempestivamente enviado à B3. Artigo 47. A oferta pública re-
ferida no artigo anterior também deverá ser efetivada: I. nos casos em que houver cessão onerosa de bônus de subscrição ou outros valores mobiliários conversíveis, exercíveis ou permutáveis por ações emitidas pela Companhia, ou, ain-
da, venda ou transferência de maneira que venha a resultar na Alienação do Controle; ou II. em caso de Alienação do Controle de sociedade que detenha o Poder de Controle da Companhia, sendo que, nesse caso, o Acionista Controlador 
Alienante ficará obrigado a declarar à B3 o valor de venda desta alienação e a fornecer documentação que o comprove. Artigo 48. Qualquer pessoa que adquirir o Controle, em razão de contrato particular de compra de ações celebrado com 
o Acionista Controlador, envolvendo qualquer quantidade de ações, estará obrigado a: I. efetivar a oferta pública referida no Artigo 46 deste Estatuto Social; II. reembolsar às contrapartes vendedoras, de quem tenha adquirido ações em 
transações em bolsa nos 6 (seis) meses anteriores à data da aquisição do Controle, quantia equivalente à diferença entre o preço da oferta pública por ação e o valor pago por ação eventualmente adquirida, devidamente atualizado até a 
data do pagamento. Referida quantia deverá ser distribuída entre todas as contrapartes vendedoras nos pregões em que o Adquirente realizou as aquisições, proporcionalmente ao saldo líquido vendedor diário de cada uma no período de 
6 meses em questão, cabendo à B3 operacionalizar o processo de reembolso, nos termos de seus regulamentos. III. tomar medidas cabíveis para recompor o percentual mínimo de Ações em Circulação da Companhia, em conformidade com 
o Regulamento do Novo Mercado, dentro dos 6 meses subsequentes à aquisição do Controle, ou em prazo maior se permitido pelo Regulamento do Novo Mercado. Seção II - Cancelamento do Registro de Companhia Aberta e Saída do 
Novo Mercado: Artigo 49. Na oferta pública de aquisição de ações a ser efetivada, obrigatoriamente, pelo Acionista Controlador ou pela Companhia para o cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia, o preço mínimo a 
ser ofertado deverá corresponder ao Valor Econômico apurado em laudo de avaliação, referido no Artigo 53 deste Estatuto Social, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis. Artigo 50. Caso os acionistas, reunidos em As-
sembleia Geral Extraordinária, deliberem: (i) a saída da Companhia do Novo Mercado para que os valores mobiliários emitidos pela Companhia sejam admitidos a negociação fora do Novo Mercado; ou (ii) uma reorganização societária na 
qual os valores mobiliários da companhia resultante dessa reorganização não sejam admitidos à negociação no Novo Mercado, no prazo de 120 dias contados da data da Assembleia Geral que aprovou a referida operação; o Acionista Con-
trolador deverá efetivar oferta pública de aquisição de ações pertencentes aos demais acionistas da Companhia cujo preço mínimo a ser ofertado deverá corresponder ao Valor Econômico apurado em laudo de avaliação, referido no Arti-
go 53 deste Estatuto Social, observadas as normas legais e regulamentares aplicáveis. Artigo 51. Na hipótese de não haver Acionista Controlador, caso os acionistas convoquem uma Assembleia Geral aprovando a saída da Companhia do 
Novo Mercado, seja conforme previsto na alínea (i) do Artigo 50 acima, ou seja em decorrência de reorganização societária conforme previsto na alínea (ii) do caput do Artigo 50 acima, a saída estará condicionada à realização de oferta 
pública de aquisição de ações nas mesmas condições previstas no artigo 48 acima. §1º A referida Assembleia Geral deverá definir o(s) responsável(is) pela realização da oferta pública de aquisição de ações, o(s) qual(is), presente(s) na 
assembleia, deverá(ão) assumir expressamente a obrigação de realizar a oferta. §2º Na ausência de definição dos responsáveis pela realização da oferta pública de aquisição de ações, no caso de operação de reorganização societária, na 
qual a companhia resultante dessa reorganização não tenha seus valores mobiliários admitidos à negociação no Novo Mercado, caberá aos acionistas que votaram favoravelmente à reorganização societária realizar a referida oferta. Arti-
go 52. A saída da Companhia do Novo Mercado em razão de descumprimento de obrigações constantes do Regulamento do Novo Mercado está condicionada à efetivação de oferta pública de aquisição de ações, no mínimo, pelo Valor Eco-
nômico das ações, a ser apurado em laudo de avaliação de que trata o Artigo 53 deste Estatuto Social, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis. §1º O Acionista Controlador deverá efetivar a oferta pública de aquisição de 
ações prevista no caput deste Artigo. §2º Na hipótese de não haver Acionista Controlador e a saída do Novo Mercado referida no caput deste Artigo decorrer de deliberação da Assembleia Geral, os acionistas que tenham votado a favor da 
deliberação que implicou o respectivo descumprimento deverão efetivar a oferta pública de aquisição de ações prevista no caput deste Artigo. §3º Na hipótese de não haver Acionista Controlador e a saída do Novo Mercado referida no ca-
put ocorrer em razão de ato ou fato da administração, o Conselho de Administração da Companhia deverá convocar Assembleia Geral de acionistas cuja ordem do dia será a deliberação sobre como sanar o descumprimento das obrigações 
constantes do Regulamento do Novo Mercado ou, se for o caso, deliberar pela saída da Companhia do Novo Mercado. §4º Caso a Assembleia Geral mencionada no §3º acima delibere pela saída da Companhia do Novo Mercado, a referida As-
sembleia Geral deverá definir o(s) responsável(is) pela realização da oferta pública de aquisição de ações prevista no caput, o(s) qual(is), presente(s) na Assembleia Geral, deverá(ão) assumir expressamente a obrigação de realizar a ofer-
ta. Artigo 53. O laudo de avaliação para determinar o Valor Econômico das ações de emissão da Companhia para fins das ofertas de aquisição de ações em caso de cancelamento de registro de companhia aberta da Companhia ou de saída 
da Companhia do Novo Mercado, nos termos dos Artigos 49 e 50 acima, deverá ser elaborado por empresa especializada, com experiência comprovada e independente da Companhia, seus administradores e Acionista Controlador, bem 
como do poder de decisão destes, devendo o laudo também satisfazer os requisitos do §1º do artigo 8º da Lei das S.A. e conter a responsabilidade prevista no §6º do mesmo artigo 8º. §1º A escolha da empresa especializada responsável 
pela determinação do Valor Econômico da Companhia em caso de cancelamento de registro de companhia aberta da Companhia, ou de saída da Companhia do Novo Mercado é de competência da Assembleia Geral, a partir da apresentação, 
pelo Conselho de Administração, de lista tríplice, devendo a respectiva deliberação ser tomada por maioria dos votos dos acionistas representantes das Ações em Circulação presentes na Assembleia Geral que deliberar sobre o assunto, não 
se computando os votos em branco. A Assembleia prevista neste §1º, se instalada em primeira convocação, deverá contar com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 20% do total das Ações em Circulação ou, se instalada 
em segunda convocação, poderá contar com a presença de qualquer número de acionistas representantes das Ações em Circulação. §2º Os custos de elaboração do laudo de avaliação deverão ser suportados integralmente pelo ofertante. 
Seção III - Disposições Comuns: Artigo 54. É facultada a formulação de uma única oferta pública de aquisição de ações visando a mais de uma das finalidades previstas neste Capítulo VII deste Estatuto Social, no Regulamento do Novo 
Mercado ou na regulamentação emitida pela CVM, desde que seja possível compatibilizar os procedimentos de todas as modalidades de oferta pública de aquisição de ações e não haja prejuízo para os destinatários da oferta e seja obtida a 
autorização da CVM, quando exigida pela legislação aplicável. Artigo 55. A Companhia ou os acionistas responsáveis pela efetivação das ofertas públicas de aquisição de ações previstas neste Capítulo VII deste Estatuto Social, no Regula-
mento do Novo Mercado ou na regulamentação emitida pela CVM poderão assegurar sua efetivação por intermédio de qualquer acionista, terceiro e, conforme o caso, pela Companhia. A Companhia ou o acionista, conforme o caso, não se 
eximem da obrigação de efetivar a oferta pública de aquisição de ações até que a mesma seja concluída com observância das regras aplicáveis. § Único. As disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão sobre as disposições 
deste Estatuto Social, nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários das ofertas públicas previstas neste Estatuto Social. Capítulo VIII - Juízo Arbitral: Artigo 56. A Companhia, seus acionistas, administradores e os membros 
do Conselho Fiscal, se instalado, ficam obrigados a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, 
violação e seus efeitos, das disposições contidas neste Estatuto Social, nas disposições da Lei das S.A., nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, nas de-
mais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, do Contrato de Participação do Novo Mercado, do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitra-
gem do Mercado e do Regulamento de Sanções, a qual deve ser conduzida pela Câmara de Arbitragem do Mercado instituída pela B3, em conformidade com o Regulamento dessa Câmara. §1º Sem prejuízo da validade desta cláusula arbitral, 
caso ainda não tenha sido constituído o Tribunal Arbitral, as partes poderão requerer diretamente ao Poder Judiciá rio as medidas conservatórias necessárias à prevenção de dano irreparável ou de difícil reparação, e tal proceder não será 
considerado renúncia à arbitragem, nos termos do item 5.1.3 do Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado. §2º A lei brasileira será a única aplicável ao mérito de toda e qualquer controvérsia, bem como à execução, 
interpretação e validade da presente cláusula compromissória. O Tribunal Arbitral será formado por três árbitros escolhidos na forma estabelecida no Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado. O procedimento arbi-
tral terá lugar na Cidade de São Paulo, SP, local onde deverá ser proferida a sentença arbitral. A arbitragem deverá ser administrada pela própria Câmara de Arbitragem do Mercado, sendo conduzida e julgada de acordo com as disposições 
pertinentes do Regulamento de Arbitragem, em português. Capítulo IX - Da Liquidação da Companhia: Artigo 57. A Companhia entrará em liquidação nos casos determinados em lei, cabendo à Assembleia Geral eleger o liquidante ou li-
quidantes, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar nesse período, obedecidas as formalidades legais. Capítulo X - Definições: Artigo 58. Para fins deste Estatuto, os termos abaixo iniciados em letras maiúsculas terão os seguin-
tes significados: “Acionista Controlador” significa o(s) acionista(s) ou o Grupo de Acionistas que exerça(m) o Poder de Controle da Companhia. “Acionista Controlador Alienante” significa o Acionista Controlador quando este promove 
a Alienação de Controle da Companhia. “Ações de Controle” significa o bloco de ações que assegura, de forma direta ou indireta, ao(s) seu(s) titular(es), o exercício individual e/ou compartilhado do Poder de Controle da Companhia. 
“Ações em Circulação” significa todas as ações emitidas pela Companhia, excetuadas as ações detidas pelo Acionista Controlador, por pessoas a ele vinculadas, por Administradores da Companhia e aquelas em tesouraria. “Alienação de 
Controle da Companhia” significa a transferência a terceiro, a título oneroso, das Ações de Controle. “Adquirente” significa aquele para quem o Acionista Controlador Alienante transfere as Ações de Controle em uma Alienação de Contro-
le da Companhia. “Controle” significa o poder efetivamente utilizado de dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito, independentemente da partici-
pação acionária detida. Há presunção relativa de titularidade do Controle em relação à pessoa ou ao Grupo de Acionistas que seja titular de ações que lhe tenham assegurado a maioria absoluta dos votos dos acionistas presentes nas 3 últi-
mas Assembleias Gerais da Companhia, ainda que não seja titular das ações que lhe assegurem a maioria absoluta do capital votante. “Grupo de Acionistas” significa o grupo de pessoas: (i) vinculadas por contratos ou acordos de voto de 
qualquer natureza, seja diretamente ou por meio de sociedades Controladas, Controladoras ou sob Controle comum; ou (ii) entre as quais haja relação de Controle; ou (iii) sob Controle comum. “Valor Econômico” significa o valor da Com-
panhia e de suas ações que vier a ser determinado por empresa especializada, mediante a utilização de metodologia reconhecida ou com base em outro critério que venha a ser definido pela CVM. § Único. Os termos grafados com iniciais 
maiúsculas utilizados neste Estatuto Social que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído no Regulamento do Novo Mercado. Capítulo XI - Disposições Finais e Transitórias: Artigo 59. As disposições contidas 
nos Capítulos VII e VIII, bem como as demais as regras referentes ao Regulamento do Novo Mercado constantes deste Estatuto Social, somente terão eficácia a partir da data da publicação do anúncio de início da oferta pública inicial de 
ações de emissão da Companhia. Artigo 60. Os casos omissos no presente Estatuto serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de acordo com as disposições da Lei das S.A., observado o previsto no Regulamento do Novo Mercado. 
Plano de Opção de Compra de Ações: 1. Objetivo do Plano e Beneficiários: 1.1. O objetivo do Plano de Opção de Compra de Ações do Atacadão S.A. (“Companhia”), instituído nos termos do artigo 168, §3º, da Lei nº 6.404, de 
15/12/1976 (“Lei nº 6.404/76” e “Plano”, respectivamente), é reter determinados executivos instrumentais para o planejamento e execução de um possível processo de oferta inicial de ações da Companhia (“IPO”), e obter um maior ali-
nhamento dos interesses desses executivos com os interesses dos acionistas da Companhia. 1.2. São elegíveis para participar do Plano os administradores e empregados da Companhia e de suas sociedades controladas (incluídas no con-
ceito de Companhia para os fins deste Plano), nomeados pelo Conselho de Administração (“Beneficiários”). 2. Administração do Plano: 2.1. O Plano será administrado pelo Conselho de Administração da Companhia. O Conselho de Admi-
nistração terá amplos poderes, respeitados os termos do Plano, para a organização e administração do Plano. 2.2. O Conselho de Administração poderá, a qualquer tempo: (i) alterar ou extinguir o Plano; e/ou (ii) estabelecer a regulamen-
tação aplicável aos casos omissos, desde que não altere ou prejudique, sem o consentimento do Beneficiário, quaisquer direitos ou obrigações estabelecidas em contratos relativos ao Plano. 2.3. As deliberações do Conselho de Adminis-
tração têm força vinculante para a Companhia e os Beneficiários relativamente a todas as matérias relacionadas com o Plano. 3. Termos e Condições da Outorga e do Exercício das Opções: 3.1. Outorga Única. Será realizada uma única 
outorga de opções de compra de ações (“Opções”) aos Beneficiários com base neste Plano. O Conselho de Administração definirá o número de Opções que serão outorgadas a cada Beneficiário e poderá, ainda, fixar termos e condições espe-
cíficos para cada Beneficiário, sempre de acordo com as disposições do Plano. Com base nestes termos, a Companhia celebrará um Contrato de Opção de Compra de Ações (“Contrato”) com cada Beneficiário. 3.2. Condições Suspensivas 
para Aquisição do Direito ao Exercício. Os Beneficiários somente adquirirão o direito de exercer as Opções se observadas as seguintes condições suspensivas: (a) a ocorrência de um IPO; (b) a observância dos períodos de carência defini-
dos no item 3.3 abaixo; e, cumulativamente, (c) a vigência do contrato de trabalho ou mandato do Beneficiário com a Companhia no momento da ocorrência de cada Vesting, observado o disposto nos itens 3.3 e 3.3.1 abaixo. 3.2.1. Caso 
não ocorra um IPO até 1º/01/2020, os Beneficiários não adquirirão o direito de exercer as Opções, que caducarão, e este Plano será automaticamente terminado. Neste caso, a Companhia efetuará um pagamento aos Beneficiários cujos 
contratos de trabalho ou mandato estejam em vigor em 31/12/2019, em moeda corrente nacional, da seguinte forma: (a) até 31/01/2020, a Companhia apurará a diferença positiva entre (i) o valor econômico de cada ação da Companhia 
em 31/12/2019, calculado de acordo com avaliação de um especialista independente, indicado pelo Conselho de Administração, e (ii) o Preço de Exercício (“Diferença Positiva por Ação”); (b) cada Beneficiário terá direito de receber o 
montante equivalente à Diferença Positiva por Ação, multiplicada pelo número total de ações que integram suas Opções; e (c) o pagamento do referido montante aos Beneficiários ocorrerá da seguinte forma: (i) metade do valor no prazo 
de 2 meses, a partir da definição da Diferença Positiva por Ação; e (ii) metade do valor a partir de 12 meses e até 14 meses a partir da definição da Diferença Positiva por Ação. 3.2.2. Caso o cálculo previsto no item 3.2.1. (a) acima resulte 
em uma diferença negativa, não será devido qualquer pagamento aos Beneficiários. 3.3. Vesting. As Opções somente poderão ser exercidas após os seguintes períodos de carência (“Vesting”): I. IPO em 2017: (a) 1/3 das Opções no momen-
to da ocorrência do IPO (“1º Vesting”); (b) 1/3 das Opções após 12 meses da ocorrência do IPO (“2º Vesting”); e (c) 1/3 das Opções após 24 meses da ocorrência do IPO (“3º Vesting”); ou II. IPO após janeiro de 2018: (a) 1/2 (metade) das 
Opções no momento da ocorrência do IPO (“1º Vesting”); e (b) 1/2 (metade) das Opções após 12 meses da ocorrência do IPO (“2º Vesting”). 3.3.1. Durante qualquer período de Vesting, a Companhia poderá terminar o contrato de trabalho 
ou mandato do Beneficiário com o objetivo de transferir tal Beneficiário ao exterior, para assumir cargo em sociedade do grupo ao qual pertence a Companhia (a “Expatriação”). Exclusivamente nesta hipótese, o término do contrato de tra-
balho ou mandato não acarretará o descumprimento da condição suspensiva prevista no item 3.2. (c) ou 3.2.1. acima. Adicionalmente, em caso de desligamento sem justa causa ou aposentadoria, aplicam-se às Opções do Beneficiário su-
jeitos à Expatriação as regras previstas no item 7.2 abaixo, conforme o caso. 3.4. Prazo de Exercício. As Opções poderão ser exercidas pelos Beneficiários, após o adimplemento das condições suspensivas previstas no item 3.2 acima, no 
prazo de até 6 anos contados da data deste Plano (21/03/2017). 3.5. Preço de Exercício. O preço das ações a serem subscritas ou adquiridas pelos Beneficiários em decorrência do exercício das Opções (“Preço de Exercício”), será de 
R$ 11,70 por ação. 3.5.1. O Preço de Exercício será pago pelos Beneficiários em moeda corrente nacional, à vista, no ato da aquisição das Ações. 3.6. Ações. Uma vez exercidas as Opções pelos Beneficiários, as ações correspondentes serão 
objeto de emissão por meio de aumento do capital da Companhia, ou, à escolha da Companhia, poderão ser transferidas ações existentes em tesouraria. 3.6.1. Os acionistas, nos termos do que dispõe o artigo 171, §3º, da Lei nº 6.404/76, 
não terão preferência ao ensejo da aprovação deste Plano ou do exercício das Opções originárias deste Plano. 3.6.2. As ações decorrentes do exercício das Opções terão os direitos estabelecidos neste Plano e no Contrato, sendo certo que 
lhes será sempre assegurado o direito de perceber os dividendos que vierem a ser distribuídos a partir da subscrição ou aquisição, conforme o caso. 3.6.3. Nenhuma ação será entregue ao Beneficiário em decorrência do exercício das Op-
ções a não ser que todas as exigências legais e regulamentares tenham sido integralmente cumpridas. 3.7. O Beneficiário não terá nenhum dos direitos e privilégios de acionista da Companhia, exceto aqueles a que se refere este Plano, 
com respeito às Opções. O Beneficiário somente terá os direitos e privilégios inerentes à condição de acionista a partir do momento da aquisição efetiva das ações decorrentes do exercício das Opções. 4. Limite de Diluição: 4.1. A outorga 
de Opções deve respeitar o limite máximo de 1,0% do total de ações do capital social da Companhia, considerando-se, neste total, o efeito da diluição decorrente do exercício de todas as Opções concedidas e não exercidas. 5. Permanên-
cia no Cargo: 5.1. Nenhuma disposição do Plano ou do Contrato conferirá a qualquer Beneficiário direitos com respeito à permanência como administrador ou empregado da Companhia e não interferirá, de qualquer modo, com os direitos 
de a Companhia, a qualquer tempo, interromper o mandato do administrador ou rescindir o contrato de trabalho do empregado. 6. Desligamento por Justa Causa ou Demissão Voluntária: 6.1. Salvo decisão específica em contrário do 
Conselho de Administração, na hipótese de término do contrato de trabalho ou do mandato do Beneficiário por justa causa ou razão equiparada, ou por demissão voluntária, caducarão sem indenização todas as Opções do Beneficiário, 
tendo ou não ocorrido o Vesting das referidas Opções. 7. Desligamento Sem Justa Causa ou Aposentadoria: 7.1. Salvo decisão específica em contrário do Conselho de Administração e sem prejuízo do disposto no item 7.2, na hipótese de 
desligamento sem justa causa ou de aposentadoria do Beneficiário, serão observadas as seguintes disposições: (a) as Opções cujo Vesting não tenha ocorrido poderão ser exercidas apenas na proporção do período de Vesting decorrido até o 
evento que originar o término do contrato de trabalho ou mandato do Beneficiário; ou seja, caso, por exemplo, tenha decorrido metade do período de Vesting das Opções em questão, o Beneficiário poderá exercer metade das referidas Op-
ções, por um prazo de 30 dias; (b) as Opções não exercidas, seja por não se enquadrarem no cálculo previsto no item (a) acima ou pela inobservância do prazo de exercício estabelecido no mesmo item, caducarão sem direito a qualquer in-
denização; e (c) as Opções cujo Vesting já tenha ocorrido poderão ser exercidas no prazo de 30 dias a contar do término do contrato de trabalho ou mandato do Beneficiário, ou até o término do prazo para o exercício das Opções, o que 
acontecer antes. 7.2. Em caso de Expatriação com IPO em 2017, serão observadas as seguintes disposições: (a) caso a Expatriação ocorra entre a data da outorga das Opções e a data do IPO, o Beneficiário manterá o direito de exercer 1/3 
das Opções no Primeiro Vesting; a manutenção do direito ao exercício Opções remanescentes no Segundo e/ou Terceiro Vestings ficará a critério do Conselho de Administração; (b) caso a Expatriação ocorra após o IPO e no prazo de 12 me-
ses após o IPO, o Beneficiário manterá o direito de exercer 1/3 das Opções no Segundo Vesting; a manutenção do direito ao exercício Opções remanescentes no Terceiro Vesting ficará a critério do Conselho de Administração; e (c) caso a Ex-
patriação ocorra entre o prazo de 12 meses e 1 dia e até 24 meses após o IPO, o Beneficiário manterá o direito de exercer 1/3 remanescente das Opções no Terceiro Vesting. 7.3. Em caso de Expatriação com IPO após janeiro de 2018, serão 
observadas as seguintes disposições: (a) caso a Expatriação ocorra entre a data da outorga das Opções e a data do IPO, o Beneficiário manterá o direito de exercer 1/2 (metade) das Opções no Primeiro Vesting; a manutenção do direito ao 
exercício Opções remanescentes no Segundo Vesting ficará a critério do Conselho de Administração; e (b) caso a Expatriação ocorra após o IPO e no prazo de 12 meses após o IPO, o Beneficiário manterá o direito de exercer 1/2 (metade) das 
Opções no Segundo Vesting. 8. Falecimento ou Invalidez Permanente do Beneficiário: 8.1. Se o Beneficiário falecer ou tornar-se permanentemente inválido para o exercício de sua função na Companhia, os direitos decorrentes de todas 
as Opções estender-se-ão a seu espólio, herdeiros e sucessores, ou ao curador, conforme o caso. Caso o Vesting das Opções não tenha ainda ocorrido, este será antecipado e as Opções poderão ser exercidas por um prazo de até 60 meses, 
contados da data do falecimento ou do evento que causar a invalidez. As Opções não exercidas neste prazo ficarão extintas, de pleno direito, sem direito a qualquer indenização. 9. Ajustes: 9.1. Se as ações existentes da Companhia forem 
aumentadas ou diminuídas em número, como resultado de bonificações em ações, grupamentos ou desdobramentos de ações, serão feitos ajustamentos apropriados no número de ações objeto de outorga de Opções não exercidas. Quais-
quer ajustamentos nas Opções serão feitos sem mudança do valor total da parcela não exercida das Opções, mas com ajuste correspondente do Preço de Exercício ou da quantidade de Opções. 9.1.1 Os ajustamentos segundo as condições 
do item 9.1 acima serão feitos pelo Conselho de Administração e tal decisão será definitiva e obrigatória. Nenhuma fração de ações será vendida ou emitida segundo este Plano ou qualquer desses ajustamentos. 10. Data de Vigência e 
Término do Plano: 10.1. O Plano entrará em vigor com a sua aprovação pela Assembleia Geral da Companhia e permanecerá em vigor pelo prazo de 6 anos. 11. Obrigações Complementares: 11.1. Adesão. A assinatura do Contrato impli-
cará na expressa aceitação de lodos os termos do Plano pelo Beneficiário, o qual se obriga a cumpri-los plena e integralmente. 11.2. Execução Específica. As obrigações contidas no Plano e no Contrato são assumidas em caráter irrevogá-
vel, valendo como título executivo extrajudicial nos termos da legislação processual civil, obrigando as partes contratuais e seus sucessores a qualquer título e a todo tempo. Estabelecem as partes que tais obrigações estão sujeitas à exe-
cução específica, conforme previsto no Código de Processo Civil. 11.3. Cessão. Os direitos e obrigações decorrentes do Plano e do Contrato têm caráter personalíssimo e não poderão ser cedidos ou transferidos a terceiros por disposição in-
ter vivos, no todo ou em parte, nem dados em garantia de obrigações, sem a prévia anuência por escrito da Companhia ou na hipótese do item 11.3.1. 11.3. 1. O Beneficiário poderá ceder a seus herdeiros diretos, por ato inter vivos, o direi-
to à subscrição das ações, condicionada a eficácia da cessão a que o próprio Beneficiário cedente continue preenchendo, na data da subscrição por seus herdeiros, todas as condições suspensivas para a aquisição do direito ao exercício que 
lhe seriam aplicáveis (ou ainda as disposições específicas aprovadas pelo Conselho de Administração, na forma deste Plano). 11.4. Novação. Fica expressamente convencionado que não constituirá novação a abstenção ou demora de qual-
quer das partes no exercício de qualquer direito, poder, recurso ou faculdade assegurado por lei, pelo Plano ou pelo Contrato, nem a eventual tolerância de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações por qualquer das partes, que não 
impedirão que a outra parte, a seu exclusivo critério, venha a exercer a qualquer momento esses direitos, poderes, recursos ou faculdades, os quais são cumulativos e não excludentes em relação aos previstos em lei. 11.5. Foro. Fica eleito 
o foro central da comarca da Cidade de São Paulo, SP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as controvérsias que possam surgir com relação ao Plano.


