B2W – COMPANHIA DIGITAL
CNPJ/MF nº 00.776.574/0006-60
NIRE 33.300.290.745
Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração da B2W – Companhia Digital (“Companhia”), realizada
em 23 de outubro de 2019.
1. Data, Hora e Local: Em 23 de outubro de 2019, às 10 horas, por conferência telefônica, na forma
autorizada pelo art. 13, §5º, do Estatuto Social da Companhia.
2. Convocação e Presenças: Dispensada a convocação, em razão da participação da totalidade dos
membros deste Conselho de Administração, por conferência telefônica.
3. Composição da Mesa: Presidente: Anna Christina Ramos Saicali; Secretário: Fábio da Silva Abrate.
4. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração da Companhia decidiram, sem ressalvas:
4.1. Homologar o aumento do capital social da Companhia, aprovado em reunião do Conselho de
Administração realizada em 19 de agosto de 2019, no valor de R$ 2.500.000.035,00 (dois bilhões,
quinhentos milhões e trinta e cinco reais), em razão da subscrição e integralização, em moeda corrente
nacional, de 64.102.565 (sessenta e quatro milhões, cento e duas mil, quinhentas e sessenta e cinco)
de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal emitidas pela Companhia, ao preço de emissão
de R$ 39,00 (trinta e nove reais) por ação (“Aumento de Capital”).
4.2. Em decorrência do Aumento de Capital ora homologado, o capital social da Companhia passou de
R$ 5.779.110.792,93 (cinco bilhões, setecentos e setenta e nove milhões, cento e dez mil, setecentos
e noventa e dois reais e noventa e três centavos) para R$ 8.279.110.827,93 (oito bilhões, duzentos e
setenta e nove milhões, cento e dez mil, oitocentos e vinte e sete reais e noventa e três centavos),
dividido em 522.861.226 (quinhentas e vinte e dois milhões, oitocentas e sessenta e um mil, duzentos
e vinte e seis) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.
4.3. Oportunamente, a administração irá submeter à deliberação e aprovação da assembleia geral a
alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir o Aumento de Capital ora
homologado.
5. Aprovação e assinatura da ata: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, lida,
aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Anna Christina Ramos Saicali (Presidente),
Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez, Celso Alves Ferreira Louro, Jorge Felipe Lemann, Paulo
Antunes Veras, Luiz Carlos Di Sessa Filippetti e Mauro Muratório Not.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Fábio da Silva Abrate
Secretário

