NOTRE DAME INTERMÉDICA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 19.853.511/0001-84
NIRE nº 35.300.463.242
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE FEVEREIRO DE 2019.

DATA, HORA E LOCAL: Em 13 de fevereiro de 2019, às 16:15 horas, na sede social da Notre
Dame Intermédica Participações S.A, localizada 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
(“Companhia”).
CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação em face da presença da totalidade dos membros do
Conselho de Administração da Companhia.
MESA: Presidente: Irlau Machado Filho; Secretário: Marcelo Marques Moreira Filho.
ORDEM DO DIA: (i) Ratificar os atos da administração em decorrência do exercício de opções
por parte dos executivos estatutários e empregados participantes do Plano de Opção de
Compra de Ações aprovado em Assembleia Geral da Companhia em 16 de outubro de 2014.
DELIBERAÇÕES: Por unanimidade dos votos, considerando a abstenção do Sr. Irlau Machado
Filho, por também exercer a função de CEO da Companhia, e sem ressalvas, os conselheiros
aprovaram o seguinte:
(i)

Ratificar e aprovar integralmente, todos os atos da administração da Companhia em
decorrência do exercício de opções por parte dos estatutários executivos e
empregados participantes do Plano de Opção de Compra de Ações aprovado em
Assembleia Geral em 16 de outubro de 2014, em especial:
•

a assinatura do Instrumento Particular de Assunção de Obrigações,
Transação e Outras Avenças, em todos os seus termos, firmado com os
executivos estatutários e empregados participantes do referido plano de
opções de ações;

•

tendo em vista a oferta pública de ações da Companhia (“follow-on”)
ocorrida em dezembro de 2018, ratificar que uma vez cumprido o período de

vedação à transação (“lock-up”) de 90 (noventa) dias, cujo início se deu em
05 de dezembro de 2018, respeitados também os períodos de vedações à
negociação previstos na regulamentação e na política de negociação da
Companhia, os participantes do Plano de Opções de Compra de Ações
poderão alienar as Ações de suas respectivas propriedades, até o limite
máximo de um percentual de participação relativa não inferior ao percentual
de participação relativa da Alkes II Fundo de Investimento em Participações,
estando também autorizada a alienação adicional de ações equivalentes aos
custos dos tributos pelos participantes, experimentados em consequência
dos respectivos exercícios; e
•

a autorização para ingressar com discussão judicial sobre o eventual
recolhimento, por parte da Companhia, da contribuição previdenciária e de
terceiros sobre as operações decorrentes do exercício do plano de stock
options.

ENCERRAMENTO E ASSINATURAS: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e a
presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Irlau Machado
Filho, Presidente; Marcelo Marques Moreira Filho, Secretário. Conselheiros: Srs. Christopher
Riley Gordon, T. Devin O’Reilly, Wayne Scott De Veydt, José Luiz Teixeira Rossi, Michel David
Freund, Irlau Machado Filho e Leonardo Porciuncula Gomes Pereira.

São Paulo, 13 de fevereiro de 2019.
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