B2W – COMPANHIA DIGITAL
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 00.776.574/0006-60
NIRE 33.300.290.745
Ata da Reunião do Conselho Fiscal da B2W – Companhia Digital (“Companhia”), realizada em
21 de julho de 2020.
1.
Data, Hora e Local: Em 21 de julho de 2020, às 17 horas e 30 minutos, por conferência
telefônica.
2.
Convocação e Presenças: Todos previamente convocados e presentes, deu-se início à
reunião do Conselho Fiscal. Presentes os conselheiros efetivos, Srs. Carlos Alberto de Souza,
Pedro Carvalho de Mello e Peter Edward Cortes Marsden Wilson.
3.
Composição da Mesa: Presidente: Carlos Alberto de Souza; Secretária: Marlô Schmidt
Cupertino.
4.
Deliberações: Os membros do Conselho Fiscal decidiram, por unanimidade, opinar
favoravelmente à aprovação do aumento do capital social da Companhia, pelo Conselho de
Administração, conforme autorizado pelo Artigo 17, inciso (xi) do Estatuto Social da Companhia,
no valor de R$ 4.000.000.035,00 (quatro bilhões e trinta e cinco reais), mediante a emissão
privada de 34.782.609 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão
de R$115,00 (cento e quinze reais) por ação, preço esse fixado nos termos do art. 170, §1º, III
da Lei nº 6.404/76, com base na média das cotações das ações da Companhia nos últimos 7
pregões da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), ponderada por volume de negociação, no
período de 13 de julho de 2020 a 21 de julho de 2020, inclusive, com desconto de 1,29% sobre
o valor apurado, desconto este aplicado com o objetivo de estimular a adesão dos acionistas da
Companhia ao aumento de capital. O preço de emissão será integralmente destinado ao capital
social.
Diante da deliberação tomada nesta Reunião, no tocante à proposta aprovada na Reunião do
Conselho de Administração a ser realizada nesta data, para a qual registram os conselheiros
fiscais terem sido convidados, aprova-se e firma-se o parecer que integra a ata da presente
reunião como Anexo I.
5.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar e ninguém fazendo uso da palavra,
encerrou-se a reunião, da qual se fez lavrar esta ata que lida e aprovada por unanimidade, foi
assinada por todos os presentes.

Carlos Alberto de Souza
Presidente e membro do Conselho Fiscal

Pedro Carvalho de Mello
Membro do Conselho Fiscal

Marlô Schmidt Cupertino
Secretária

Peter Edward Cortes Marsden Wilson
Membro do Conselho Fiscal

ANEXO I
B2W – COMPANHIA DIGITAL
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 00.776.574/0006-60
NIRE 33.300.290.745
Parecer do Conselho Fiscal
Nos termos das discussões havidas em reunião realizada nesta data, o Conselho Fiscal de B2W
– COMPANHIA DIGITAL, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, dando cumprimento
ao que dispõe o artigo 166, II da Lei nº 6.404/76, opina favoravelmente à aprovação, pelo
Conselho de Administração da Companhia, conforme autorizado pelo Artigo 17, inciso (xi) do
Estatuto Social, do aumento do capital social da Companhia, no valor de R$4.000.000.035,00
(quatro bilhões e trinta e cinco reais), mediante a emissão privada de 34.782.609 ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$115,00 (cento e quinze
reais) por ação, preço esse fixado nos termos do art. 170, §1º, III da Lei nº 6.404/76 e a ser
integralmente destinado ao capital social.

Rio de Janeiro, 21 de julho de 2020.

Carlos Alberto de Souza

Peter Edward Cortes Marsden Wilson

Pedro Carvalho de Mello

