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Ata da AGE em 09/03/22. Data, Hora e Local. Em 09/03/22, às 11h, na sede 
social da Cia., localizada na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Centro/RJ. 
Convocação e Presença. Dispensada a convocação, nos termos do Art. 124, 
§4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a pre-
sença do único acionista da Cia. Mesa. A assembleia foi presidida pela Sra. 
Verena Sanchez Bohrer e secretariada pela Sra. Bianca Falcone. Ordem do 
Dia. Deliberar acerca do resgate de ações ordinárias de emissão da Cia., com o 
seu consequente cancelamento. Deliberação. Examinada a matéria constante 
da ordem do dia e constatada a existência de saldo suficiente na reserva de 
capital da Cia., foi aprovado, na íntegra e sem qualquer ressalva ou restrição, 
o resgate de 963.152 ações ordinárias de emissão da Cia., representativas de
0,71% das ações ordinárias de emissão da Cia., pelo valor de R$ 0,63 por 
ação, a ser pago integralmente ao acionista Brazil Fitness Investors - Fundo 
de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior em 
até 30 dias da presente data, que detém a totalidade das ações ordinárias de 
emissão da Cia. (afastada, portanto, a necessidade de realização do sorteio de 
que trata o §4º do Art. 44 da Lei das S.A.). Em função do resgate ora aprovado, 
foi aprovado também o cancelamento das ações resgatadas, sem redução do 
capital social da Cia. Dessa forma, o caput do Art. 5º do Estatuto Social da 
Cia. é alterado e passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Art. 5º - O 
capital social da Cia. é de R$115.463.849,70, representado por 134.731.542 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” Por fim, a Diretoria da Cia. 
foi autorizada a proceder com todas as medidas necessárias para o imediato 
cancelamento das ações ordinárias resgatadas e para efetuar o pagamento do 
valor de tais ações ao acionista Brazil Fitness Investors - Fundo de Investimento 
em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior dentro do prazo aqui 
deliberado. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais tratado, lavrou-se, 
na forma de sumário, a ata referente a esta AGE, nos termos do Art. 130, §1º da 
Lei das S.A., ata esta que foi aprovada e assinada pelo acionista da Cia. e pelos 
membros da mesa. Assinaturas: Mesa: Presidente: Verena Sanchez Bohrer. 
Secretária: Bianca Falcone. Acionista Presente: Brazil Fitness Investors - 
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Ex-
terior, p. BRL Trust Investimentos Ltda. RJ, 09/03/22. Mesa: Verena Sanchez 
Bohrer - Presidente; Bianca Falcone - Secretária. Acionista Presente: Brazil 
Fitness Investors - Fundo de Investimento em Participações Multiestraté-
gia Investimento no Exterior - Por: BRL Trust Investimentos Ltda. JUCERJA 
em 15/03/22 sob o nº 4806857. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Terça-feira, 22/03/2022
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