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Companhia aberta

Ata da deliberação do Conselho de Administração
Realizada em 15 de março de 2018
Lavrada na forma de Sumário
1. Data, Hora e Local: Às 10h00min do dia 15 de março de 2018, no Núcleo Técnico
Operacional, na Cidade de Vespasiano, Estado de Minas Gerais, situado na Avenida das
Nações, nº 2.448.
2. Presença: Nos termos do art. 16, §4º, do estatuto social, os membros do Conselho de
Administração entendem que as matérias objeto da presente deliberação já foram
suficientemente debatidas, consentindo com a dispensa da reunião. Assim, os membros do
Conselho de Administração decidiram por escrito.
3. Convocação: Dispensada a convocação, em virtude da participação de todos os
conselheiros.
4. Mesa: Presidente: Victor Cavalcanti Pardini
Secretária: Regina Pardini
5. Ordem do Dia:
a) ad referendum da assembleia geral da Companhia, que deliberará sobre a
matéria, tendo em vista os critérios estabelecidos no art. 256 da lei n.º 6.404, de 15
de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”),
deliberar sobre a aquisição de 51,0% (cinquenta e um por cento) do capital social
total e votante da Labfar Pesquisa e Serviços Ltda., (“Adquirida”), inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 13.780.714/0001-01, com sede na Cidade de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais, na Rua Professor Vieira de Mendonça, n.º 770, salas 311

e 312, Bairro Engenho Nogueira, bem como deliberar sobre os documentos
correlatos à aquisição.
b)
deliberar sobre a convocação de assembleia geral extraordinária da
Companhia.
6. Deliberações:
a)
Os conselheiros, ad referendum da Assembleia Geral, aprovaram, por
unanimidade, a realização da operação para aquisição, pela Companhia, de 51,0%
(cinquenta e um por cento) do capital social total e votante da Adquirida, nos
termos do “Contrato de Compra e Venda de Ações e Outros Pactos” celebrado
entre a Companhia e os sócios da Adquirida. A Companhia (i) adquirirá, junto aos
atuais sócios da Adquirida, 362.100 (trezentas e sessenta e duas mil e cem) ações
ordinárias nominativas de emissão da Adquirida, pelo montante de R$6.294.035,25
(seis milhões, duzentos e noventa e quatro mil e trinta e cinco reais e vinte e cinco
centavos), dos quais R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) serão
destinados a uma conta garantia destinada a indenizar a Companhia por
determinadas potenciais contingências da Adquirida; e (ii) subscreverá e
integralizará um aumento de capital na Adquirida no valor de R$5.000.000,00
(cinco milhões de reais), mediante subscrição e integralização de ações
preferenciais que, em conjunto com as ações retro mencionadas no item (i) supra,
deverão representar 51,0% (cinquenta e um por cento) do capital social total e
votante da Adquirida. Os conselheiros aprovaram, ainda, o laudo de avaliação
elaborado pela Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., com sede na Cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Passeio 62, sala 601, Bairro
Centro, CEP 20.021-290, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.681.365/0001-30 e no
CRC/RJ sob o nº 005112/O-9 (“Apsis Consultoria”). A consumação da aquisição
estará, nos termos do artigo 125 do Código Civil, condicionada a determinadas
condições previstas nos respectivos documentos e que são comumente aplicáveis
neste tipo de operação, incluindo a aprovação pelos acionistas da Companhia, em
razão do disposto no artigo 256, II, b, da Lei das Sociedades por Ações.
b)
Os conselheiros aprovaram, por unanimidade, a convocação da assembleia
geral extraordinária.

7. Encerramento: Não havendo nenhuma outra manifestação, passou-se à lavratura da
presente Ata em forma de sumário, que foi aprovada por todos os conselheiros.

Vespasiano-MG, 15 de março de 2018.
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