BRASIL BROKERS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/M: 08.613.550/0001-98
NIRE: 33.3.0028096-1
COMPANHIA ABERTA
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE JULHO DE 2018.
Data, Horário e Local:
No dia 05 do mês de julho de 2018, às 11h00min, na sede da Brasil Brokers Participações S.A.
(“BBRK” ou “Companhia”) na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Luis
Carlos Prestes, Salas 104 a 106, Barra da Tijuca, CEP 22.775-055.
Convocação e Presença:
Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de
Administração da Companhia, forma do §1º do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia,
registrada a participação dos Conselheiros Sidney Breyer, Guilherme Mexias Aché, Eduardo
Marques, Luís Henrique de Moura Gonçalves e Claudio Hermolin por intermédio de conferência
telefônica, conforme facultado pelo artigo 10, §5º do Estatuto Social da Companhia.
Mesa:
Presidente: Sidney Breyer
Secretário: Claudio Hermolin
Ordem do Dia:
(i)
Homologar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital
autorizado, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 11 de
maio de 2018; e
(ii)
Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para efetivar a
homologação do aumento do capital social.
Deliberações:
Foram abertos os trabalhos da Reunião, tendo o Presidente esclarecido aos Conselheiros que a
ata a que se refere esta Reunião seria lavrada na forma sumária, facultado o direito de
apresentação de manifestações e dissidências, na forma da lei.
Passando à deliberação do item (i) da Ordem do Dia, os conselheiros foram informados sobre a
liquidação de todas as etapas referentes ao aumento de capital. Tendo em vista não existir prazo
para a retratação da decisão de investimento após o final da rodada de sobras, restou aprovado,
por unanimidade de votos, a homologação do aumento do capital social da Companhia, dentro
do limite do capital autorizado pelo artigo 5º, §2º do Estatuto Social, aprovado em Reunião do
Conselho de Administração realizada no dia 11 de maio de 2018, que parcialmente subscrito,
totalizou um montante R$ 50.233.774,37 (cinquenta milhões, duzentos e trinta e três mil,
setecentos e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos), com a emissão de 106.880.371
(cento e seis milhões, oitocentas e oitenta mil, trezentas e setenta e uma) novas ações ordinárias,
todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 0,47 (quarenta e

sete centavos) por ação, definido nos termos do artigo 170, §1º, III da Lei 6.404/76 (“Lei das
S.A”).
Restou consignada a informação que durante o prazo para exercício do direito de preferência
foram subscritas 46.875.813 (quarenta e seis milhões, oitocentas e setenta e cinco mil,
oitocentas e treze) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, no valor total
de R$ 22.031.632,11 (vinte e dois milhões, trinta e um mil, seiscentos e trinta e dois reais, e onze
centavos) – desconsiderando as subscrições condicionadas. Durante o prazo para subscrição de
sobras e sobras adicionais foram subscritas 60.004.558 (sessenta milhões, quatro mil, quinhentas
e cinquenta e oito) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, no valor total
de R$ 28.202.142,26 (vinte e oito milhões, duzentos e dois mil, cento e quarenta e dois reais e
vinte e seis centavos) – desconsiderando as subscrições condicionadas.
Em razão do aumento de capital ora homologado, o capital social da Companhia, totalmente
subscrito e integralizado, passa dos atuais R$ 603.662.060,93 (seiscentos e três milhões,
seiscentos e sessenta e dois mil e sessenta reais e noventa e três centavos), dividido em
255.902.664 (duzentas e cinquenta e cinco milhões, novecentas e duas mil, seiscentas e sessenta
e quatro) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, para R$
653.895.835,30 (seiscentos e cinquenta e três milhões, oitocentos e noventa e cinco mil,
oitocentos e trinta e cinco reais e trinta centavos), dividido em 362.783.035 (trezentas e sessenta
e dois milhões, setecentas e oitenta e três mil, e trinta e cinco) ações ordinárias, todas
nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Oportunamente será convocada Assembleia Geral de Acionistas da Companhia para deliberar a
reforma do artigo 5º do Estatuto Social, de forma a fazer refletir o aumento de capital ora
homologado.
Passando à deliberação do item (ii) da Ordem do Dia, restou aprovada, por unanimidade de votos,
a concessão de autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos os atos necessários
para efetivar a homologação do aumento de capital, nos termos da deliberação acima.
Encerramento:
Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta Reunião do Conselho de
Administração, que foi aprovada pela unanimidade dos Membros do Conselho de Administração
da Companhia.
Rio de Janeiro, 05 de julho de 2018.
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Presidente
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