CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S.A.
CNPJ LO.647 .97910001-48

NIRE 35300366026
COMPANHIA ABERTA
(CATEGORTA B)
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2019

1. Data, Hora e Local. No dia 27 de maio de 20L9, às 8:00 horas, na sede da
Concessionária Rota das Bandeiras S.A. ['Companhia'), localizada na Rodovia Dom
Pedro I (SP-065), Km 110 + 400, Pista Sul, s/n, Sítio da Moenda, CEP 13252-800,
município de ltatiba, Estado de São Paulo.

2. Convocação.

Dispensada

a

publicação de editais de convocação, consoante o

disposto no 54o do artigo L24 da Lei no 6.404176, e no $2o do artigo 2L da Instrução
CVM no 480109 tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia.

3. Presença. Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia,
conforme Livro de Presença de Acionistas arquivado na sede da Companhia.

4. Mesa. Sra. Ana Carolina de Carvalho Farias, Presidente e Sr. Augusto Cesar do
Nascimento Beber, Secretário.

5. Ordem do Dia. Deliberar sobre: (i) a consignação da renúncia apresentada

pelos

(ii) a outorga de quitação aos
do conselho de administração da Companhia; (iii) a outorga de
da diretoria da Companhia; e (iv) a eleição dos novos membros

membros do conselho de administração da Companhia;
membros renunciantes
quitação aos membros

do conselho de administração da Companhia.

6, Deliberaçöes. Os acionistas

presentes tomaram as seguintes deliberações, por
unanimidade de votos e sem qualquer ressalva:

(i)

consignar

a

renúncia de (a) Adriano Chaves Jucá Rolim, brasileiro, casado,

advogado, inscrito no CPF sob o no 508.511.015-34, inscrito na OAB/SP sob no 280.660,

ao cargo de presidente do conselho de administração da Companhia; (b) Hugo
Gonçalves Vieira de Assunção, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF T"O

.ôO

248.802.578-00 e poftador da carteira de identidade RG no 23.383.4t4-X SSP-SP, ao
cargo de membro do conselho de administração da Companhia; (c) Diogo Wanderley

Costa Santiago, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob no 032.942.t7439, portador da cafteira de identidade RG no 545454L SDS-PE, ao cargo de membro do
Conselho de Administração; (d) Josima Matos Guimaraes, brasileiro, casado,
administrador de empresas, inscrito no CPF 704.652.665-68, portador da carteira de
identidade RG no 524309604 SSP/BA, ao cargo de suplente para o conselho de
administração da Companhia; (e) Fernando Cezar Xavier, brasileiro, casado,
administrador, inscrito no CPF sob no 2L7.582.668-64, portador da cafteira de identidade
RG no 34.054.534-3, expedida pelo SSP/SP, ao cargo de suplente para

administração da Companhia;

e

o conselho de
(fl) Rodrigo Barbosa Veloso, brasileiro, casado,

engenheiro civil, inscrito no CPF no 037.976.086-08 e portador da carteira de identidade
RG no M9011428-SSP/MG, ao cargo de suplente para o conselho de administração da

Companhia, todos residentes e domiciliados na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, com escritório na Rua Lemos Monteiro, no 120, 80 andar, Pafte A, Butantã, CEP

05501-050, conforme cartas de renúncia apresentadas nesta data, constantes do

AnexoIàpresenteata;

(¡¡) outorgar aos membros do conselho de

administração da Companhia que
renunciaram aos seus respectivos carg os nos termos do item
acima a mais plena,
ampla, irrevogável e irretratável quitação com relação aos atos praticados por tais
pessoas no exercício dos cargos aos quais renunciam, incluindo toda e qualquer
obrigação, demanda e/ou pagamentos decorrentes ou relacionados aos cargos que
ocuparam no conselho de administração da Companhia;

(iii)

outorgar aos atuais diretores da Companhia a mais plena, ampla, irrevogável e
irretratável quitação com relação a todo e qualquer ato praticado por tais pessoas até a
presente data no exercício dos seus cargos na Companhia, incluindo toda e qualquer
obrigação, demanda e/ou pagamentos até a presente data, decorrentes ou relacionados
aos seus cargos; e

(iv)

eleger, para ocupar os cargos de membros do Conselho de Administração da
Companhia, com mandato de 2 (dois) anos, (a) Natalia de Souza e Camargo Barros,
brasileira, casada, advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de
São Paulo (OAB/SP) sob o no 273880-SP, inscrita no CPF sob o no 326.630.858-12,
residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com
endereço comercial na Avenida Afrânio de Melo Franco, no 290, salas 501-4, 502-A e n
504-4, Leblon, CEP 22430-060; (b) Leonardo Armando Yamamoto, brasileiro, \\ Ìl

0rJ,

casado, engenheiro de computação, poftador de cédula de identidade no 24.7L2.920-3,
emitida pelo SSP/SP, inscrito no CPF sob o no 302.020.468-26, residente e domiciliado

na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na
Avenida Afrânio de Melo Franco, no 290, salas 501-4, 502-A e 504-4, Leblon, CEP 22430060; (c) Daniel Krepel Goldberg, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de
Identidade RG 22.999.95L-7 SSP/SP, inscrito no CPF sob o no 278.636,858-85, residente
e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na

Rua Jerônimo da Veiga, no 384, 50 andar, Jardim Europa, CEP 04536-001; (d) Felipe
Ferreira Villar Coelho, brasileiro, solteiro, engenheiro de computação, portador da
Cédula de ldentidade RG 55,751.238-4 SSP/SP, inscrito no CPF sob o no t37.8t6.727-

94, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço
comercial na Rua Jerônimo da Veiga, no 384, 50 andar, Jardim Europa, CEP 04536-001;

e (e) Júlio César Duarte Perdigão, brasileiro, casado, administrador de empresas,
inscrito no CPF sob o no 576.018.876-34, portador da cafteira de identidade no
M.2275.724-SSP/MG, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, com endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, no 120, 8o andar, Parte I, CEP
05501-050/ aos cargos de membros titulares do Conselho de Administração da
Companhia, bem como (a) Oscar Pekka Fahlgren, cidadão do Reino da Suécia,
casado, empresário, poftador de passapofte sueco no 91354618 e inscrito no CPF sob o
no 237.416.808-50, residente e domiciliado em 21 Rectory Lane, Scarsdale, Nova lorque,

10583, Estados Unidos da América como suplente da Conselheira Natalia de Souza e

Camargo Barros; (b) José Gerardo Arruda Junior, brasileiro, solteiro, engenheiro
de computação, poftador de cédula de identidade no 20010104594L2, expedida pelo
SSP-CE, inscrito no CPF sob o no 007.827.063-47, residente e domiciliado na cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro , com endereço comercial na Avenida Afrânio
de Melo Franco, no 290, salas 501-4, 502-A e 504-4, Leblon, CEP 22430-060 como
suplente do Conselheiro Leonardo Armando Yamamoto; (c) Antenor de Souza
Mello Camargo Filho, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, poftador da
Cédula de ldentidade RG 32.932.LII-0 SSP/SP, inscrito no CPF sob o no 351.876.61809, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço
comercial na Rua Jerônimo da Veiga, no 384, 50 andar, Jardim Europa, CEP 04536-001,

como suplente do Conselheiro Daniel Krepel Goldberg; (d) Stefano Pelosof,
brasileiro, solteiro, advogado, portador da Cédula de Identidade RG 36.051.166-1
SSP/SP, inscrito no CPF sob o no 410.019.168-59, residente e domiciliado na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Jerônimo da Veiga,
no 384, 50 andar, Jardim Europa, CEP 04536-001 como suplente do Conselheiro Felipe
Ferreira Villar Coelho; e (e) Adriano Chaves Jucá Rolim, brasileiro, casado,
advogado, inscrito no CPF sob o no 508.511.015-34, inscrito na OAB/SP sob no 280.660,

$

residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com
endereço comercial na Rua Lemos Monteiro, n" 120,8o andar, Pafte I, cEp 05501-050
como suplente do Conselheiro Júlio César Duafte Perdigão, os quais tomam posse
em seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse, lavrados em livro
próprio da Companhia, onde declaram, dentre outras matérias, que não estão impedidos
de exercer a administração da Companhia por lei especial ou em virtude de condenação,
inclusive de seu respectivo efeito, a pena que vede, ainda que temporariamente, o

a cargos públicos; por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
acesso

nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo,
a fé pública ou a propriedade;

7. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata. Nada mais havendo
a tratar, foi encerrada a assembleia, lavrando-se a presente ata que, após lida e
aprovada, foi assinada por todos os presentes. Os documentos mencionados nesta ata
foram arquivados na sede da Companhia. Mesa: Sra. Ana Carolina de Carvalho

Farias, Presidente e Sr. Augusto Cesar do Nascimento Beber, Secretário.
Acionistas: pelo acionista OTP CRB Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia, Eagle Capital Consultoria de Investimentos Ltda.; e pelo acionista SCP
1355 Fundo de Investimento em Pafticipações Multiestratégia, SOCOPA Sociedade Corretora Paulista S.A. Esta ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Itatiba, 27 de maio de 2019.
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