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GUARARAPES CONFECÇÕES S.A.
CNPJ nº 08.402.943/0001-52
NIRE nº 24.300.000.731
COMPANHIA ABERTA
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
realizada em 30 de abril de 2019
Data, Hora e Local: Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às
10:00h, na sede social da Guararapes Confecções S.A. (“Companhia”), localizada na Rodovia
RN 160, s/n, Km-3, bloco-A, 1º andar, Distrito Industrial, cidade de Natal, Estado do Rio
Grande do Norte.
Convocação e Publicações: Edital de convocação da presente Assembleia Geral Ordinária
e Extraordinária publicado na forma dos artigos 124 e 289 da Lei 6.404, de 15 de dezembro
de 1976 (“Lei das S.A”), (i) nas edições dos dias 30 e 31 de março de 2019, e 2 de abril de
2019 do jornal Tribuna do Norte, de Natal/RN, nas páginas 10, 6 e 10, respectivamente; (ii)
nas edições dos dias 30 e 31 de março de 2019, e 2 e 3 de abril de 2019 do jornal Valor
Econômico, de São Paulo/SP, nas páginas C4, C3 e C3, respectivamente; e (iii) nas edições
dos dias 30 de março de 2019, e 2 e 3 de abril de 2019 do Diário Oficial do Estado do Rio
Grande do Norte, nas páginas 42, 23 e 35, respectivamente. Demonstrações financeiras do
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, juntamente com o Relatório da
Administração, Notas Explicativas e pareceres da Ernst & Young Auditores Independentes S.S.
e do Conselho Fiscal, foram publicadas (i) na edição do dia 29 de março de 2019 do jornal
Tribuna do Norte, de Natal/RN, nas páginas 1 a 7, (ii) na edição do dia 29 de março de 2019
do Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte, nas páginas 41 a 56; e (iii) na edição do
dia 29 de março de 2019 do jornal Valor Econômico, de São Paulo/SP, nas páginas B26 a B32.
Foram também divulgados ao mercado, eletronicamente, os documentos exigidos pela
Instrução CVM nº 481/2009.
Presenças: Acionistas representando 89,41% das ações ordinárias, nominativas, escriturais
e sem valor nominal de emissão da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de
Registro de Presença de Acionistas e boletins de voto à distância que tenham sido
considerados válidos pela Companhia, nos termos da legislação vigente. Presente também (i)
o Sr. Paulo Ferreira Machado, membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia, (ii) o Sr.
Newton Rocha de Oliveira Junior, representante da administração da Companhia, e (iii) o Sra.
Patrícia Nakano Ferreira, representante da Ernst & Young Auditores Independentes S.S.,
auditores independentes da Companhia.
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Mesa: Newton Rocha de Oliveira Junior – Presidente; Manoela Penteado de Almeida –
Secretária.
Ordem do Dia: Deliberar sobre, (A) em Assembleia Geral Ordinária, (i) apreciar as contas
dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas do
relatório anual da administração, do relatório dos auditores independentes e do parecer do
Conselho Fiscal; (ii) examinar, discutir e votar a proposta de orçamento de capital para o ano
de 2019 e de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2018, referendando as apropriações de juros sobre capital próprio previamente deliberadas
pelo Conselho de Administração e deliberando data para seu pagamento, o qual será imputado
ao pagamento do dividendo obrigatório; (iii) eleger os membros do Conselho de
Administração da Companhia; (iv) caso seja instalado o Conselho Fiscal para o exercício social
de 2019, determinar o número de membros a compor o Conselho Fiscal da Companhia, e
eleger ou reeleger, conforme o caso, seus membros efetivos e suplentes; e (v) fixar a
remuneração global anual dos membros da administração da Companhia e dos membros do
Conselho Fiscal, caso eleitos; e (B) em Assembleia Geral Extraordinária, (i) apreciar a
proposta de desdobramento das ações ordinárias representativas do capital social da
Companhia, de forma que cada ação de emissão da Companhia passe a ser representada por
8 (oito) ações ordinárias, com os mesmos direitos políticos e econômicos da ação desdobrada,
sem qualquer alteração ao valor do capital social da Companhia, que passará a ser dividido
em 499.200.000 (quatrocentos e noventa e nove milhões e duzentas mil) ações, todas
ordinárias, escriturais e sem valor nominal, e consequente alteração do Estatuto Social da
Companhia; e (ii) deliberar a autorização para que os administradores da Companhia
pratiquem todos os atos necessários à implementação e formalização das deliberações acima.
Deliberações: Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os
acionistas presentes deliberaram:
Preliminarmente, em questão de ordem: (a) aprovar, por unanimidade, sem abstenções, a
dispensa da leitura dos documentos e propostas relativos à ordem do dia, bem como do mapa
de votação, (b) aprovar, por unanimidade, sem abstenções, a lavratura da ata desta
assembleia na forma de sumário contendo transcrição apenas das deliberações tomadas,
conforme dispõe o artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações, e (c) aprovar, por
unanimidade, sem abstenções,, a publicação da ata desta assembleia com a omissão das
assinaturas dos acionistas presentes na forma do artigo 130, § 2º, da Lei das Sociedades por
Ações.
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(A)

Em Assembleia Geral Ordinária:

(i)
aprovar, por unanimidade, com 2.502.058 votos favoráveis, sem votos contrários e
53.290.884 abstenções, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas do
relatório anual da administração, do relatório dos auditores independentes e do parecer do
Conselho Fiscal;
(ii)
aprovar, por unanimidade, com 55.755.162 votos favoráveis, sem votos contrários e
37.780 abstenções, a proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2019, o qual
terá prazo de duração até a assembleia geral ordinária destinada a apreciar as demonstrações
financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2019, no montante de
R$ 832.875.677,33 (oitocentos e trinta e dois milhões, oitocentos e setenta e cinco mil,
seiscentos e setenta e sete reais, e trinta e três centavos), e a proposta da administração da
Companhia para a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018, no montante de R$ 1.235.674.335,89 (um bilhão, duzentos e trinta e
cinco milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, trezentos e trinta e cinco reais, e oitenta e
nove centavos), da seguinte forma:
a) R$ 58.447.178,81 (cinquenta e oito milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, cento
e setenta e oito reais, e oitenta e um centavos), equivalente a 5% (cinco por cento)
do lucro líquido ajustado, para a Reserva Legal;
b) R$ 66.730.759,75 (sessenta e seis milhões, setecentos e trinta mil, setecentos e
cinquenta e nove reais, e setenta e cinco centavos) para a Reserva de Incentivos
Fiscais de ICMS, nos termos do artigo 195-A da Lei das S.A.;
c) R$ 277.620.720,00 (duzentos e setenta e sete milhões, seiscentos e vinte mil e
setecentos e vinte reais), equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido
ajustado, para o pagamento dividendo obrigatório, dos quais: (1) o montante total
bruto de R$ 256.956.960,00 (duzentos e cinquenta e seis milhões, novecentos e
cinquenta e seis mil e novecentos e sessenta reais) foi declarado aos acionistas a título
de juros sobre capital próprio durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2018 nas Reuniões do Conselho de Administração da Companhia realizadas em 23
de março de 2018 (R$ 27.518.400,00), 22 de junho de 2018 (R$25.624.560,00), 21
de setembro de 2018 (R$ 30.763.200,00) e 17 de dezembro de 2018 (R$
173.050.800,00), e terá seu valor líquido imputado ao dividendo obrigatório, nos
termos do artigo 17, §1º, do Estatuto Social da Companhia, devendo ser pago aos
acionistas da Companhia em 10 de maio de 2019, sem acréscimo de correção
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monetária ou juros e observada a dedução do imposto de renda na fonte, conforme
aplicável; e (2) R$ 20.663.760,00 (vinte milhões, seiscentos e sessenta e três mil,
setecentos e sessenta reais) serão pagos como dividendos aos acionistas em 10 de
maio de 2019 aos acionistas que constarem na base acionária do final do pregão de
30 abril de 2019 (“Data-Base”). Em virtude da conversão das ações preferenciais de
emissão da Companhia em ações ordinárias de emissão da Companhia aprovada na
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de dezembro de 2018, todas as ações
da Companhia passaram a deter direitos iguais à distribuição de dividendos. Por essa
razão, não obstante o disposto nos itens 3.6 e 28.2 das demonstrações financeiras da
Companhia acerca da distribuição de dividendos, o valor de R$ 20.663.760,00 (vinte
milhões, seiscentos e sessenta e três mil e setecentos e sessenta reais) será distribuído
como dividendos de forma igualitária entre os titulares de ações ordinárias da
Companhia na Data-Base, de tal forma que será pago o valor de R$ 0,3312 por ação,
ficando consignado que, a partir da Data-Base (exclusive), as ações da Companhia
serão negociadas “ex dividendos” na B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO. Os
procedimentos relativos ao pagamento dos dividendos serão divulgados pela
Companhia através de Aviso aos Acionistas; e
d) retenção de R$ 832.875.677,33 (oitocentos e trinta e dois milhões, oitocentos e
setenta e cinco mil, seiscentos e setenta e sete reais, e trinta e três centavos) com
base em orçamento de capital para o exercício social de 2019, nos termos do artigo
196 da Lei das S.A., com a seguinte destinação: (1) R$ 20.000.000,00 (vinte milhões
de reais) para aquisição de máquinas e equipamentos; (2) R$ 450.000.000,00
(quatrocentos e cinquenta milhões de reais) para reforço do capital de giro; e (3) R$
362.875.677,33 (trezentos e sessenta e dois milhões, oitocentos e setenta e cinco mil,
seiscentos e setenta e sete reais, e trinta e três centavos) para investimentos na
controlada Lojas Riachuelo S.A.;
(iii)
aprovar, por maioria, com 54.635.375 votos favoráveis, 1.071.913 votos contrários e
85.654 abstenções, a eleição da chapa composta das seguintes pessoas para comporem o
Conselho de Administração da Companhia, com mandato de 1 (um) ano, devendo permanecer
em seus cargos até a sua reeleição ou eleição de seus substitutos: (a) Flávio Gurgel Rocha,
brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF nº 013.609.928-98 e portador da cédula de RG
nº 4.805.519-SSP/SP, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
com endereço comercial na Rua Leão XIII, nº 500, Jd. São Bento, CEP 02526-000; (b) Lisiane
Gurgel Rocha, brasileira, em união estável, empresária, inscrita no CPF nº 033.442.008-36
e portadora de RG nº 4.805.109-SSP/SP, residente e domiciliada na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Leão XIII, nº 500, Jardim São Bento,
CEP 02526-000; e (c) Élvio Gurgel Rocha, brasileiro, casado, administrador de empresas,
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inscrito no CPF nº 069.133.498-66 e portador do RG nº 4.805.509-8 SSP-SP, residente e
domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua
Leão XIII, nº 500, Jardim São Bento, CEP 02526-000. Os conselheiros ora eleitos (i)
declararam, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no artigo 147 da
Lei das S.A. e na Instrução CVM nº 367/02 para a sua investidura como membros do Conselho
de Administração da Companhia; e (ii) tomarão posse em seus cargos em até 30 (trinta) dias
a contar desta data, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse lavrados no Livro
de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia, quando apresentarão as
declarações a que se refere a Instrução CVM nº 367/02;
(iv)
por solicitação dos acionistas controladores, foi instalado o Conselho Fiscal para o
exercício social de 2019. Ato contínuo, foi aprovada a eleição dos seguintes membros titulares
e suplentes:
a) Titulares:
(1)
com 55.367.788 votos favoráveis, 84.554 votos contrários e 14.000
abstenções, Sidney Gurgel, brasileiro, casado, médico, inscrito no CPF nº
002.633.464-04 e portador de RG nº 48.070 SSP/RN, residente e domiciliado na cidade
de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, na Avenida Hermes da Fonseca, 845, CEP
59014-555, indicado pelos acionistas controladores da Companhia;
(2)
com 55.445.042 votos favoráveis, 7.300 votos contrários e 14.000 abstenções,
Paulo Ferreira Machado, brasileiro, casado, industrial, inscrito no CPF nº
003.484.904-10 e portador de RG nº 99002004797-SSP/CE, residente e domiciliado na
cidade de Natal, no Estado do Rio Grande do Norte, na Av. Rodrigues Alves, 535 apto
1300, Ed. Monte Carlo, Tirol, CEP 59020-200, indicado pelos acionistas controladores
da Companhia; e
(3)
com 1.714.935 votos favoráveis, 1.900 votos contrários e sem abstenções,
Peter Edward Cortes Marsden Wilson, brasileiro, casado, advogado, inscrito no
CPF sob nº 168.126.648-20 e portador da carteira de identidade RG nº 63105113-2,
residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Princesa
Isabel, nº 374, apto. 92, Brooklin, CEP 04601-001, indicado pelo acionista Onyx Latin
America Equity Fund LP e eleito nos termos do artigo 161, §4º, alínea a, da Lei das
S.A.;
b) Suplentes:
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(1)
com 55.367.788 votos favoráveis, 84.554 votos contrários e 14.000
abstenções, Dickson Martins da Fonseca, brasileiro, casado, cirurgião-dentista,
inscrito no CPF nº 414.142.174-04 e portador de RG nº 593.664 SSP/RN, residente e
domiciliado na cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, na Rua Mossoró, 561,
Petrópolis, CEP 59020-085, indicado pelos acionistas controladores da Companhia;
(2)
com 55.445.042 votos favoráveis, 7.300 votos contrários e 14.000 abstenções,
José Jânio de Siqueira, brasileiro, casado, servidor público estadual, inscrito no CPF
nº 214.394.864-68 e portador de RG nº 402.129-SSP/RN, residente e domiciliado na
cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, na Rua Dr. Múcio Villar Ribeiro Dantas,
nº 500, casa 06, Q-F, Condomínio Ponta Negra Boulevard, CEP 59092-580, indicado
pelos acionistas controladores da Companhia; e
(3)
com 1.714.935 votos favoráveis, 1.900 votos contrários e sem abstenções,
Silvio Claudio Peixoto de Camargo, brasileiro, separado, advogado, CPF
122.917.168-16 e RG nº 19.837.192-5, residente e domiciliado na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Av. Padre Lebret, 725, apto. 205, bloco 05, CEP 05653-160,
indicado pelo acionista Onyx Latin America Equity Fund LP e eleito nos termos do artigo
161, §4º, alínea a, da Lei das S.A.
Os conselheiros fiscais ora eleitos, tanto os titulares como os suplentes, (a) declararam, sob
as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no artigo 162 da Lei das S.A. para
sua investidura como membros do Conselho Fiscal da Companhia; e (b) tomarão posse em
até 30 (trinta) dias a contar desta data, mediante a assinatura dos respectivos termos de
posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões do Conselho Fiscal da Companhia.
(v)
aprovar, por maioria, com 55.061.360 votos favoráveis, 717.582 votos contrários e
14.000 abstenções, a proposta da fixação, em R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), do
limite da remuneração global para o exercício social de 2019. A remuneração dos membros
do Conselho Fiscal é fixada em R$ 416.163,60 (quatrocentos e dezesseis mil, cento e sessenta
e três reais, e sessenta centavos), de acordo com o artigo 162, §2º, da Lei das S.A.
(b)

Em Assembleia Geral Extraordinária:

(i)
aprovar, por unanimidade, com 55.792.942 votos favoráveis, sem votos contrários ou
abstenções, a proposta de desdobramento das ações ordinárias representativas do capital
social da Companhia, de forma que cada ação de emissão da Companhia passe a ser
representada por 8 (oito) ações ordinárias, com os mesmos direitos políticos e econômicos da
ação desdobrada, sem qualquer alteração ao valor do capital social da Companhia, que

7
passará a ser dividido em 499.200.000 (quatrocentos e noventa e nove milhões e duzentas
mil) ações, todas ordinárias, escriturais e sem valor nominal. Em razão de tal aprovação, o
artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º - O capital social da Companhia, totalmente integralizado, é de R$

3.100.000.000,00 (três bilhões e cem milhões de reais) dividido em 499.200.000
(quatrocentos e noventa e nove milhões e duzentas mil) ações, todas ordinárias,
escriturais, sem valor nominal.”
(ii)
aprovar, por unanimidade, com 55.792.942 votos favoráveis, sem votos contrários ou
abstenções, a autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos os
atos necessários à implementação e formalização das deliberações aprovadas nesta
assembleia.
Encerramento e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a presente
assembleia, lavrando-se a presente ata na forma de sumário e que será publicada com
omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme o disposto nos parágrafos 1º e
2º do artigo 130 da Lei das S.A., a qual foi lida, achada conforme e assinada pelos presentes.
Natal, 30 de abril de 2019. (a.a.) Mesa: Newton Rocha de Oliveira Junior – Presidente;
Manoela Penteado de Almeida – Secretária. Acionistas presentes: NEVALDO ROCHA; FLAVIO
GURGEL ROCHA, LISIANE GURGEL ROCHA, ELVIO GURGEL ROCHA, ANNA CLÁUDIA KLEIN
ROCHA, PEDRO ROBERTO DE SIQUEIRA, RODRIGO MONTE ROCHA e HELOISA RAMALHO
ROCHA (p.p. Silvana Lavacca Arcuri); JACIRA TEIXEIRA ROCHA DE OLIVEIRA, JULLIANA
OLIVEIRA CUNHA, MAXWELL TEIXEIRA DE OLIVEIRA, MÔNICA OLIVEIRA CUNHA BEZERRA,
NILTON FERREIRA DO MONTE, RONALDO WANDERLEY LUNZ e VIRGÍNIA LÚCIA WANDERLEY
DE OLIVEIRA (p.p. Faber Lima Mesquita de Medeiros); NEWTON ROCHA DE OLIVEIRA
JUNIOR; OSWALDO APARECIDO NUNES; SIDNEY GURGEL; ONYX LATIN AMERICA EQUITY
FUND, LP (p.p. Adriana Quinto Monacci); ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL-CAP L-S
EQUITY FUND, PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO, VANGUARD EMERGING
MARKETS STOCK INDEX FUND, e VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND,
A SERIES OF VANGUARD STAR FUNDS (p.p. Fernando Luis Meneses Favett). Os seguintes
acionistas exerceram seu direito de voto por meio de boletins de voto à distância e, nos termos
do artigo 21-V da Instrução CVM nº 481/09, são considerados presentes nesta assembleia
geral e assinantes da presente ata: PER VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES;
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; LEGAL AND GENERAL ASSURANCE
PENSIONS MNG LTD; OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; INVESCO LATIN
AMERICAN FUND; DIMENSIONAL EMERGING MKTS VALUE FUND; INVESCO FUNDS;
MANAGED PENSION FUNDS LIMITED; NORGES BANK; PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT
ASSOCIATION OF NEW MEX; PUBLIC EMPLOYES RET SYSTEM OF MISSISSIPPI; STATE ST GL
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ADV TRUST COMPANY INV FF TAX EX RET PLANS; THE DFA INV T CO ON BEH ITS S THE EM
SLL CAPS; THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE; BELL ATLANTIC MASTER TRUST;
INVESCO GLOBAL AGRICULTURE ETF; RAYTHEON COMPANY MASTER TRUST; STATE OF
WISCONSIN INVT. BOARD MASTER TRUST; THE PENSION RESERVES INVESTMENT
MANAG.BOARD; THE BOARD OF.A.C.E.R.S.LOS ANGELES,CALIFORNIA; FIDELITY
NORTHSTAR FUND; UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS; THE REGENTS OF THE
UNIVERSITY OF CALIFORNIA; EMER MKTS CORE EQ PORT DFA INVEST DIMENS GROU; CITY
OF NEW YORK GROUP TRUST; OPSEU PENSION PLAN TRUST FUND; ISHARES PUBLIC
LIMITED COMPANY; PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS; NATIONAL RAILROAD RETIREMENT
INVESTMENT TRUST; JOULE FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES; VIRGINIA RETIREMENT
SYSTEM; ACADIAN GLOBAL MARKET NEUTRAL FUND, LLC; TEOREMA FUNDO DE
INVESTIMENTO EM ACOES; BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS INC.; STATE STREET
E M S CAP A S L QIB C TRUST FUND; WISDOMTREE EMERGING MARKETS SMALLCAP
DIVIDEND FUND; ISHARES MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF; COLLEGE
RETIREMENT EQUITIES FUND; SPDR SP EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF; SSGATC I. F.
F. T. E. R. P. S. S. M. E. M. S. C. I. S. L.F.; VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND,
A SERIES OF; ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY; NTGI-QM COMMON DAC WORLD EXUS INVESTABLE MIF - LENDING; ST ST MSCI EMERGING MKT SMALL CI NON LENDING
COMMON TRT FUND; PICTET GLOBAL SELECTION FUND - G G M FUND; VANECK VECTORS
BRAZIL SMALL-CAP ETF; XEROX CORPORATION RETIREMENT SAVINGS PLAN; STICHTING
PGGM DEPOSITARY; COX ENTERPRISES INC MASTER TRUST; ISHARES MSCI BRAZIL SMALL
CAP ETF; LEGAL GENERAL GLOBAL EMERGING MARKETS INDEX FUND; FIRST TRUST BRAZIL
ALPHADEX FUND; SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC; ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL
CAP EQUITY FUND LLC; VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY; ARROWSTREET US
GROUP TRUST; FIRST TRUST EMERGING MARKETS SMALL CAP ALPHADEX FUND; FIDELITY
RUTLAND SQUARE TRUST II: STRATEGIC A E M FUND; ISHARES CORE MSCI EMERGING
MARKETS ETF; ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF; ADVANCED
SERIES TRUST - AST GOLDMAN SACHS MULTI-ASSET PORTFO; LMCG COLLECTIVE TRUST;
CCL Q GLOBAL EQUITY FUND; CCL Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND; STATE STREET
IRELAND UNIT TRUST; NORTHERN TRUST COLLECTIVE EAFE SMALL CAP INDEX FUND-NON
LEND; SYMMETRY EAFE EQUITY FUND; COMPASS EMP EMERGING MARKET 500 VOLATILITY
WEIGHTED INDEX E; STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG S- S S E M S C E F;
ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; DEUTSCHE X-TRACKERS FTSE
EMERGING COMPREHENSIVE FACTOR ETF; ACADIAN COLLECTIVE INVESTMENT TRUST; CCL
Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.; STICHTING BLUE SKY PASSIVE
EQUITY EMERGING MARKETS GLOBAL FU; INVESCO PUREBETASM FTSE EMERGING
MARKETS ETF; FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE BRAZI; ACADIAN
EMERGING MARKETS SMALL-CAP LONG-SHORT EQUI; NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC
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AS TRUSTEE OF ST. JA; FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE LATIN;
ARROWSTREET EMERGING MARKET ALPHA EXTENSION TRUST.
A presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.
Natal, 30 de abril de 2019.
Newton Rocha de Oliveira Junior
Presidente

Manoela Penteado de Almeida
Secretária

