NOTRE DAME INTERMÉDICA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n° 19.853.511/0001-84
NIRE 35.300.463.242
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2018

1

Data, hora e local: No dia 26 de fevereiro de 2018, às 9:00 horas, na sede social da Notre
Dame Intermédica Participações S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, n° 867, 8° andar, Conjunto 82, Sala A, Bela Vista,
CEP 01311-100.

2

Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme
assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. Presentes também o Sr. Irlau Machado Filho,
Diretor Presidente da Companhia, e o Sr. Emerson Pompeu Bassetti, representante da Ernst
& Young Auditores Independentes S.S., empresa responsável pela auditoria das
demonstrações financeiras da Companhia do exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2017.

3

Convocação: Dispensada a publicação do edital de convocação, nos termos do artigo 124,
§4°, da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades
por Ações”).

4

Publicações: O relatório da administração, as demonstrações financeiras da Companhia e o
parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro
de 2017 foram publicados nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, na edição de
24 de fevereiro de 2018 e “Valor Econômico”, na edição de 23, 24 e 25 de fevereiro de 2018.

5

Mesa: Verificado o quórum para instalação da Assembleia, a mesa foi composta pelo
Presidente, Sr. Irlau Machado Filho, e pelo Secretário, o Sr. Marcelo Marques Moreira Filho.

6

Ordem do dia: Discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) a análise do relatório da
administração, das contas dos administradores, e das demonstrações financeiras da
Companhia e do parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2017; (ii) a destinação do lucro líquido do exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2017; (iii) a aprovação da remuneração global dos
administradores da Companhia e membros dos comitês de assessoramento para o exercício
social de 2018; (iv) a eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia; e
(v) ratificação do enquadramento do Sr. José Luiz Teixeira Rossi e do Sr. Líbano Miranda
Barroso como membros independentes do Conselho de Administração da Companhia, de
acordo com os critérios de independência estabelecidos no regulamento do Novo Mercado
da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”).

7

Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, foram
aprovadas, por unanimidade de votos, considerando a abstenção apresentada pelo Sr. Irlau
Machado Filho:
(i)

as demonstrações financeiras da Companhia e o parecer dos auditores
independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2017, os quais foram elaborados para fins do inciso VIII, do artigo 1°, do

Anexo III, da Instrução CVM 480, incluindo os pronunciamentos, orientações
e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC
e aprovadas pela CVM e conforme as normas internacionais de relatório
financeiro;
(ii)

a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2017, com base no lucro líquido apurado de R$238.165.547,91 (duzentos
e trinta e oito milhões, cento e sessenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e
sete reais e noventa e um centavos), da seguinte forma:
(a)

constituição de reserva legal de 5% (cinco por cento) do lucro líquido
apurado após abatimento de prejuízos acumulados, no montante de
R$11.908.277,40 (onze milhões, novecentos e oito mil, duzentos e
setenta e sete reais e quarenta centavos), nos termos do artigo 196
da Lei das Sociedades por Ações; e

(b)

R$226.257.270,51 (duzentos e vinte e seis milhões, duzentos e
cinquenta e sete mil, duzentos e setenta reais e cinquenta e um
centavos), foram destinados para a reserva estatutária denominada
reserva para investimentos.

(iii)

o montante de R$2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais) para a
remuneração global anual dos administradores e membros dos comitês de
assessoramento da Companhia no exercício social de 2018, sendo (a)
R$50.000,00 (cinquenta mil reais) referentes à Diretoria Estatutária; e (b)
R$2.050.000,00 (dois milhões e cinquenta mil reais) referentes ao Conselho
de Administração.

(iv)

as eleições do (i) Sr. Michel David Freund, brasileiro, casado, administrador
de empresas, portador do passaporte n° YB656510, inscrito no CPF/MF sob
o n° 237.897.418-33, com endereço residencial na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Rua Dom Henrique, n° 181, CEP 04032-120, para o
cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, e (ii) Sr.
Líbano Miranda Barroso, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula
de Identidade RG n° M-2.063.971 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n°
421.016.386-49, com endereço residencial na cidade de São Paulo, estado
de São Paulo, na Rua Tumiaru, nº 171, ap. 251, CEP 04008-050, para o cargo
de membro independente do Conselho de Administração da Companhia.
Os membros do Conselho de Administração ora eleitos (a) serão investidos
nos respectivos cargos mediante a assinatura dos termos de posse, conforme
Anexo I desta ata, para mandato de 2 (dois) anos, até a Assembleia Geral
Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício social a se
encerrar em 31 de dezembro de 2019; e (b) tomarão posse nos seus cargos
mediante apresentação: (i) dos respectivos termos de posse, lavrados em livro
próprio, contendo as declarações em atendimento à lei e à regulamentação
em vigor; (ii) das declarações de desimpedimento, para os fins do artigo 147
da Lei das Sociedades por Ações e do artigo 2° da Instrução da CVM n°
367/02; e (iii) das declarações dos valores mobiliários por eles eventualmente
detidos de emissão da Companhia e de suas sociedades controladas ou do
mesmo grupo, nos termos do artigo 157 da Lei das Sociedades por Ações; e

(v)

a ratificação do enquadramento do Sr. José Luiz Teixeira Rossi e do Sr.
Líbano Miranda Barroso como membros independentes do Conselho de
Administração, de acordo com os critérios estabelecidos no regulamento do
Novo Mercado da B3, cuja aprovação é realizada com base em declaração
firmada pelos referidos conselheiros, conforme Anexos II e III desta ata.

8

Lavratura: Foi autorizada, por unanimidade de votos, a lavratura da presente ata na forma
de sumário, conforme o disposto no parágrafo 1° do artigo 130 da Lei das Sociedades por
Ações.
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Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária, da
qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

10

Assinaturas: Mesa: Irlau Machado Filho, Presidente; Marcelo Marques Moreira Filho,
Secretário. Acionistas: Alkes II – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia e
Irlau Machado Filho. Conselheiros eleitos: Sr. Michel David Freund e Líbano Miranda Barroso.

Confere com a original lavrada no livro próprio.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2018.

Mesa:

____________________________________

____________________________________

Irlau Machado Filho
Presidente

Marcelo Marques Moreira Filho
Secretário

ANEXO I À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2018
Termos de Posse

(este anexo inicia-se na próxima página)

NOTRE DAME INTERMÉDICA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 19.853.511/0001-84
NIRE 300.463.242
TERMO DE POSSE
DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
O Sr. MICHEL DAVID FREUND, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do
passaporte brasileiro nº YB656510, inscrito no CPF/MF sob o nº 237.897.418-33, com endereço
comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 867, Bela Vista,
CEP 01311-100, declara, nos termos da Lei e para os fins da Instrução CVM nº 367 de 29 de maio
de 2002, que: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a
propriedade, ou condenado à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404 de 15 de novembro de 1976 (“Lei das
Sociedades por Ações”); (ii) não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária,
aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de
administração de companhia aberta, como estabelecido no § 2º do art. 147 da Lei das Sociedades
por Ações; (iii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei das
Sociedades por Ações; (iv) não está incurso em crime que o impeça de exercer atividade mercantil
ou em qualquer outro impedimento legal; (v) não ocupa cargo em sociedade que possa ser
considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da
Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei das Sociedades por Ações, e toma
posse do cargo de membro do Conselho de Administração da NOTRE DAME INTERMÉDICA
PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida Paulista, nº 867, 8º andar, Conjunto 82, Sala A, Bela Vista, CEP 01311-100,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.853.511/0001-84 e NIRE 300.463.242 (“Companhia”), cargo para
o qual foi eleito em Assembleia Geral Ordinária, realizada nesta data, com mandato de 2 (dois) anos,
com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social
da Companhia. O Conselheiro ora empossado declara, ainda, nos termos da recomendação
constante do Ofício-Circular/CVM/SEP/Nº01/2017, sob as penas da lei, que, nos últimos 5 (cinco)
anos, não foi condenado criminalmente, nem tampouco em processo administrativo da CVM ou
qualquer outra condenação judicial ou administrativa transitada em julgado que o tenha suspendido
ou inabilitado a prática de atividades profissionais e/ou comerciais. Informa, ainda, não ser pessoa
pública ou politicamente exposta. O Conselheiro eleito informa à Companhia que receberá citações
e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua gestão no endereço
acima indicado para os fins do art. 149, § 2º da Lei das Sociedades por Ações.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2018.

__________________________________
Michel David Freund

NOTRE DAME INTERMÉDICA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 19.853.511/0001-84
NIRE 300.463.242
TERMO DE POSSE
DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
O Sr. LÍBANO MIRANDA BARROSO, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de
identidade RG nº M-2.063.971, SSP/MG, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da
Fazenda sob o nº 421.016.386-49, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, à Rua Tumiaru, nº 171, ap. 251, Vila Mariana, CEP 04008-050, declara, nos termos da Lei e
para os fins da Instrução CVM nº 367 de 29 de maio de 2002, que: (i) não está impedido por lei
especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,
contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenado à pena criminal que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei
nº 6.404 de 15 de novembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”); (ii) não está condenado à
pena de suspensão ou inabilitação temporária, aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que
o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no § 2º
do art. 147 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) atende ao requisito de reputação ilibada
estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei das Sociedades por Ações; (iv) não está incurso em crime
que o impeça de exercer atividade mercantil ou em qualquer outro impedimento legal; (v) não ocupa
cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem
representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147
da Lei das Sociedades por Ações, e toma posse do cargo de membro independente do Conselho
de Administração da NOTRE DAME INTERMÉDICA PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações,
com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 867, 8º andar,
Conjunto 82, Sala A, Bela Vista, CEP 01311-100, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
do Ministério da Fazenda sob o nº 19.853.511/0001-84 e NIRE 300.463.242 (“Companhia”), cargo
para o qual foi eleito em Assembleia Geral Extraordinária, realizada nesta data, com mandato de 2
(dois) anos, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo
Estatuto Social da Companhia. O Conselheiro ora empossado declara, ainda, nos termos da nova
recomendação constante do Ofício-Circular/CVM/SEP/Nº01/2017, sob as penas da lei, que, nos
últimos 5 (cinco) anos, não foi condenado criminalmente, nem tampouco em processo administrativo
da CVM ou qualquer outra condenação judicial ou administrativa transitada em julgado que o tenha
suspendido ou inabilitado a prática de atividades profissionais e/ou comerciais. Informa, ainda, não
ser pessoa pública ou politicamente exposta. O Conselheiro ora eleito informa à Companhia que
receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos aos atos de sua
gestão, para os fins do art. 149, § 2º da Lei das Sociedades por Ações, no seu endereço residencial
indicado acima.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2018.

__________________________________
Líbano Miranda Barroso

ANEXO II À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2018
Declaração do Sr. Líbano Miranda Barroso

(este anexo inicia-se na próxima página)

Ao
Conselho de Administração da Notre Dame Intermédica
Participações S.A.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2018.
Ref.: Declaração acerca da independência de membro do Conselho de Administração da Notre
Dame Intermédica Participações S.A. para fins do regulamento de listagem do Novo Mercado
da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
Tendo em vista a intenção da Notre Dame Intermédica Participações S.A. (“Companhia”) de realizar
o pedido de registro de companhia aberta como emissor categoria “A” perante a Comissão de Valores
Mobiliários juntamente com o pedido de listagem da Companhia na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(“B3”) e de admissão à negociação das ações de sua emissão no segmento especial denominado
Novo Mercado, venho, por meio desta e para fins dos artigos 16 e 17 do regulamento do Novo
Mercado da B3, declarar que não:
(i)

sou acionista controlador direto ou indireto da Companhia;

(ii)

tenho o exercício de meu voto nas reuniões do conselho de administração vinculado por
acordo de acionistas que tenha por objeto matérias relacionadas à Companhia;

(iii)

sou cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, até segundo grau do
acionista controlador ou de administrador da Companhia, ou de administrador do seu
acionista controlador;

(iv)

fui, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da Companhia ou do seu acionista
controlador;

(v)

sou afim até segundo grau do acionista controlador ou de administrador da Companhia, ou
de administrador do seu acionista controlador;

(vi)

fui, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor de sociedades coligadas, controladas ou
sob controle comum da Companhia;

(vii)

tenho relações comerciais com a Companhia, o seu acionista controlador ou sociedades
coligadas, controladas ou sob controle comum;

(viii)

ocupo cargo em sociedade ou entidade que tenha relações comerciais com a Companhia ou
com o seu acionista controlador que tenha poder decisório na condução das atividades da
Companhia; e

(ix)

recebo outra remuneração da Companhia, de seu acionista controlador, sociedades
coligadas, controladas ou sob controle comum além daquela relativa à atuação como membro
independente do conselho de administração da Companhia, exceto proventos em dinheiro
decorrentes de participação no capital social da companhia e benefícios advindos de planos
de previdência complementar.

Dessa forma, confirmo meu enquadramento como membro independente segundo os critérios
estabelecidos pelo regulamento do Novo Mercado e solicito que esta declaração seja encaminhada
à apreciação e ratificação da assembleia geral da Companhia.
Sendo o que cumpria para o momento, subscrevo.

______________________________
LÍBANO MIRANDA BARROSO
Membro Independente do Conselho de Administração da Companhia

ANEXO III À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2018
Declaração do Sr. José Luiz Teixeira Rossi

(este anexo inicia-se na próxima página)

Ao
Conselho de Administração da Notre Dame Intermédica
Participações S.A.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2018.
Ref.: Declaração acerca da independência de membro do Conselho de Administração da Notre
Dame Intermédica Participações S.A. para fins do regulamento de listagem do Novo Mercado
da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
Tendo em vista a intenção da Notre Dame Intermédica Participações S.A. (“Companhia”) de realizar
o pedido de registro de companhia aberta como emissor categoria “A” perante a Comissão de Valores
Mobiliários juntamente com o pedido de listagem da Companhia na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(“B3”) e de admissão à negociação das ações de sua emissão no segmento especial denominado
Novo Mercado, venho, por meio desta e para fins dos artigos 16 e 17 do regulamento do Novo
Mercado da B3, declarar que não:
(x)

sou acionista controlador direto ou indireto da Companhia;

(xi)

tenho o exercício de meu voto nas reuniões do conselho de administração vinculado por
acordo de acionistas que tenha por objeto matérias relacionadas à Companhia;

(xii)

sou cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, até segundo grau do
acionista controlador ou de administrador da Companhia, ou de administrador do seu
acionista controlador;

(xiii)

fui, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor da Companhia ou do seu acionista
controlador;

(xiv)

sou afim até segundo grau do acionista controlador ou de administrador da Companhia, ou
de administrador do seu acionista controlador;

(xv)

fui, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor de sociedades coligadas, controladas ou
sob controle comum da Companhia;

(xvi)

tenho relações comerciais com a Companhia, o seu acionista controlador ou sociedades
coligadas, controladas ou sob controle comum;

(xvii)

ocupo cargo em sociedade ou entidade que tenha relações comerciais com a Companhia ou
com o seu acionista controlador que tenha poder decisório na condução das atividades da
Companhia; e

(xviii) recebo outra remuneração da Companhia, de seu acionista controlador, sociedades
coligadas, controladas ou sob controle comum além daquela relativa à atuação como membro
independente do conselho de administração da Companhia, exceto proventos em dinheiro
decorrentes de participação no capital social da companhia e benefícios advindos de planos
de previdência complementar.

Dessa forma, confirmo meu enquadramento como membro independente segundo os critérios
estabelecidos pelo regulamento do Novo Mercado e solicito que esta declaração seja encaminhada
à apreciação e ratificação da assembleia geral da Companhia.
Sendo o que cumpria para o momento, subscrevo.

______________________________
JOSÉ LUIZ TEIXEIRA ROSSI
Membro Independente do Conselho de Administração da Companhia

