GUARARAPES CONFECÇÕES S.A.
CNPJ nº 08.402.943/0001-52
NIRE nº 24.300.000.731
COMPANHIA ABERTA
Ata de Reunião do Conselho de Administração
realizada em de 13 de novembro de 2018
Data, Hora, Local: Aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às 10h, na filial da
Guararapes Confecções S/A (“Companhia”) localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Av. Casa Verde, nº 327, Casa Verde, CEP 02519-000, com seus atos registrados perante a Junta Comercial
do Estado de São Paulo – JUCESP sob o NIRE nº 35.9.0062227-9 e inscrita no CNPJ sob nº
08.402.943/0003-14.
Convocação: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do
Conselho de Administração da Companhia.
Presenças: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração: Sr. Flávio Gurgel Rocha,
Sr. Élvio Gurgel Rocha e Sra. Lisiane Gurgel Rocha.
Mesa: Flávio Gurgel Rocha – Presidente; Élvio Gurgel Rocha – Secretário.
Ordem do Dia: Apreciar (i) a proposta de conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da
Companhia em ações ordinárias de emissão da Companhia, na proporção de 1 (uma) ação preferencial
para 1 (uma) ação ordinária (“Conversão de Ações”); (ii) a proposta de alteração dos artigos 5º, caput, e 7º
do Estatuto Social da Companhia para refletir a Conversão das Ações (“Alteração Estatutária”); (iii) a
convocação de Assembleia Especial de Acionistas Titulares de Ações Preferenciais da Companhia para
deliberar sobre a proposta de Conversão das Ações (“AGESP”); e (iv) a convocação de Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia para deliberar sobre as propostas de Conversão de Ações e de Alteração
Estatutária, bem como a autorização para que a administração da Companhia tome todas as medidas
necessárias para implementar a Conversão de Ações, sujeito à aprovação da Conversão de Ações na
AGESP (“AGE”).
Deliberações: Após análise e votação dos itens constantes da ordem do dia , os membros do Conselho de
Administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprovaram:
(i)

a proposta de Conversão de Ações, a qual será submetida à AGESP e à AGE;

(ii)

a proposta de Alteração Estatutária, a qual será submetida à AGE;

(iii)

a convocação da AGESP, a ser realizada em data e horários a serem oportunamente definidos, para
deliberar sobre a proposta de Conversão de Ações; e

(iv)

a convocação da AGE, a ser realizada em data e horários a serem oportunamente definidos , para
deliberar sobre as propostas de Conversão de Ações e Alteração Estatutária, bem como a
autorização para que a administração da Companhia tome todas as medidas necessárias para
implementar a Conversão de Ações, sujeito à aprovação da Conversão de Ações na AGESP.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata
que, lida e achada conforme, foi por todos os membros do Conselho de Administração presentes
assinada.
São Paulo, 13 de novembro de 2018.
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