ARTERIS S.A.
CNPJ nº 02.919.555/0001-67
NIRE nº 35.300.322.746
Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 09 DE OUTUBRO DE 2017
1.

Data, Hora e Local: Aos nove dias do mês de outubro de 2017, às 10:00 horas, na sede da Arteris
S.A. (“Companhia”) situada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1455 9º andar, na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo.

2.

Convocação e Presença: Convocada a presente Reunião do Conselho Fiscal, na forma do
Regimento Interno do Conselho Fiscal. Presentes os membros do Conselho Fiscal da Companhia:
Sra. Evelyn Joerg, Sr. Luiz Fernando Correia Parente, Sr. Fernando Boniolo Ziziotti, Sr. Luiz
Gustavo Rodrigues Pereira, Sr. Isacson Casiuch e Sr. Rodrigo Gabrielli.

3.

Mesa:

Presidente: Sra. Evelyn Joerg
Secretário: Sr. Divaldo Antonelli Neto

4.

Ordem do Dia:

4.1 Deliberar sobre a proposta de aumento de capital da Companhia, no montante de R$ 1.166.999.999,76
(um bilhão, cento e sessenta e seis milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e
nove reais e setenta e seis centavos), com a emissão de 104.851.752 (cento e quatro milhões, oitocentas
e cinquenta e uma mil e setecentas e cinquenta e duas) novas ações ordinárias, escriturais e sem valor
nominal, que serão integralizadas em moeda corrente nacional.
5.

Deliberações: Os conselheiros, por unanimidade, tomaram as seguintes deliberações:

5.1

Receberam, examinaram e discutiram a proposta de Aumento de Capital Social e, com base nas
discussões havidas com a administração da Companhia, opinaram favoravelmente à Proposta de
aumento de capital social da Companhia no montante de R$ 1.166.999.999,76 (um bilhão, cento e
sessenta e seis milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta
e seis centavos), que serão integralizadas em moeda corrente nacional. O preço de emissão das novas

ações a serem emitidas nos Aumentos de Capital será de R$ 11,13 (onze reais e treze) por ação, o
qual corresponde ao preço ofertado pela Partícipes en Brasil II S.A. no âmbito da oferta pública para
a aquisição das ações de emissão da Companhia em circulação no mercado para fins de
cancelamento de registro da Companhia como emissora de valores mobiliários categoria “A” e
conversão para categoria “B”, com a consequente saída do Novo Mercado, cujo leilão foi realizado
na BM&FBOVESPA em 17.05.2016, ajustado pela variação da taxa SELIC da data do leilão até a
data do referido aumento. Além disso, o Aumento de Capital resultará na emissão de 104.851.752
(cento e quatro milhões, oitocentas e cinquenta e uma mil e setecentas e cinquenta e duas) novas
ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal pela Companhia, as quais serão integralizadas em
moeda corrente nacional.
6.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme,
foi assinada por Mesa: Evelyn Joerg e Divaldo Antonelli Neto; Conselheiros: Sra. Evelyn Joerg, Sr.
Luiz Fernando Correia Parente, Sr. Fernando Boniolo Ziziotti, Sr. Luiz Gustavo Rodrigues Pereira,
Sr. Isacson Casiuch e Sr. Rodrigo Gabrielli.
São Paulo, 09 de outubro de 2017.
“Confere com a original lavrada em livro próprio”
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