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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE RERRATIFICAÇÃO 

REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2019 

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 08 dias de maio de 2019, às 09:00 horas, na 

sede da BR HOME CENTERS S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Tapauá, S/N, Quadra 

02, Lote 6-E, Sala 01 Parte, setor Vila Brasília Complemento, Aparecida de Goiânia, Estado 

de Goiás, CEP 74911-815. 

 

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação, em 

razão da presença da totalidade dos acionistas representantes do capital social da Companhia. 

 

3. MESA: Presidente: Assumiu a Presidência da reunião o Sr. Eduardo Oliveira Aguinaga 

de Moraes, que convidou para servir de secretária a Sra. Maria Luíza Cavalcante Lima Bueno, 

ficando assim constituída a mesa. 

 

4. ORDEM DO DIA: Os acionistas se reuniram para deliberar sobre: (i) Rerratificar as 

deliberações tomadas em assembleia geral extraordinária da Companhia realizada em 30 de 

abril de 2019 (“AGE de 30 de abril”), de modo a esclarecer os benefícios das ações a serem 

emitidas em aumento de capital, conforme as “Orientações gerais sobre procedimentos a serem 

observados pelas companhias abertas, estrangeiras e incentivadas” publicadas pela 

Superintendência de Relações com Empresas da Comissão de Valores Mobiliários (“Ofício 

Circular nº. 3/2019”). 

 

5. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade dos votos, os acionistas deliberaram e aprovaram: 

5.1. Considerando que foi realizada a AGE de 30 de abril, por meio da qual os acionistas, 

por unanimidade de votos, deliberaram, entre outros: (i) emitir até 32.894.737 (trinta e 

dois milhões, oitocentas e noventa e quatro mil, setecentas e trinta e sete) ações ordinárias, 

nominativas, escriturais, sem valor nominal, pelo preço unitário de R$ 1,52 (um real e 

cinquenta e dois centavos) por ação os acionistas, na presente data, deliberaram retificar 

a ata da AGE de 30 de abril para esclarecer que as referidas ações participarão em 



  

igualdade de condições a todos os benefícios, inclusive a dividendos e eventuais 

remunerações de capital, que vierem a ser aprovados no exercício. 

5.2. Os acionistas ratificaram, por sua vez, todas as demais deliberações tomadas na 

AGE de 30 de abril e os prazos já retificados pela Assembleia Geral Extraordinária de 

Rerratificação realizada em 06 de maio de 2019.  

 

6. SUMÁRIO DA ATA: Foi autorizada a lavratura da Ata desta Assembleia na forma de 

sumário, nos termos do Art. 130, § 1º da Lei das S.A. 

 

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, e inexistindo qualquer outra 

manifestação, o Presidente encerrou a Assembleia, da qual foi lavrada a presente Ata em forma 

de sumário que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada.  

Aparecida de Goiânia, 08 de maio de 2019. 

- confere com o original lavrado no livro próprio – 

_________________________ 

Eduardo Aguinaga de Moraes  

Presidente 

 

 

_________________________ 

Maria Luiza Cavalcante Lima Bueno 

Secretária 

 


