MAESTRO LOCADORA DE VEÍCULOS S.A.
NIRE 3530041428-4
CNPJ/MF nº 08.795.211/0001-70
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE 2018
DATA, HORA E LOCAL: Aos 11 dias do mês de dezembro de 2018, às 10:00 na Avenida Queiroz Filho,
1560, Edifício Beija-Flor, Sala 219, São Paulo, SP, 05319-000
1.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos

membros do Conselho de Administração da Companhia, que participaram da reunião via teleconferência, Srs.
Alberto Costa Sousa Camões, Eduardo Magalhães Oliveira, Alan Lewkowicz, Fernando Zingales Oller do
Nascimento e António Carlos Romeiras de Lemos. Também presentes o Diretor Presidente, Comercial e de
Marketing, Sr. Fabio Lewkowicz e a Diretora Superintendente, Monica Jorgino. Ausente justificadamente o
Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. Carlos Miguel de Oliveira Martins Borges
Alves.
3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Alberto Costa Sousa Camões e secretariados pelo Sr. Fabio

Lewkowicz.
4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (a) ad referendum da Assembleia Geral, o resgate antecipado facultativo

da totalidade das debêntures emitidas, em série única, no âmbito da 1ª (primeira) emissão pública de
debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, da Companhia (“Debêntures” e
“1ª Emissão”), nos termos da Cláusula 6.19 da respectiva escritura de emissão (“Escritura de Emissão” e
“Resgate Antecipado Facultativo”); e (b) a autorização à administração da Companhia para praticar todos os
atos necessários para a realização, formalização e implementação do Resgate Antecipado Facultativo.
5. DELIBERAÇÕES: Os conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos, e sem quaisquer restrições, o

quanto segue:
5.1. Aprovar, ad referendum da Assembleia Geral, a realização do Resgate Antecipado Facultativo da
totalidade das Debêntures, nos termos da Cláusula 6.19 da Escritura de Emissão, observados os seguintes
termos e condições, e ainda, aqueles previstos na Escritura de Emissão:
(a) o Resgate Antecipado Facultativo ocorrerá em 20 de dezembro de 2018 e consistirá no resgate facultativo
da totalidade das Debêntures, mediante o pagamento do Valor do Resgate Antecipado Facultativo, conforme
definição e cálculo previstos na Cláusula 6.19 da Escritura de Emissão;
(b) o Resgate Antecipado Facultativo deverá ser realizado pela Companhia, mediante aviso aos titulares das

Debêntures (“Debenturistas”), ao Escriturador Mandatário, ao Banco Liquidante, à B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão (“B3”), com cópia ao Agente Fiduciário, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis da data da
realização do Resgate Antecipado Facultativo, conforme o disposto na Cláusula 6.19 da Escritura de Emissão;
(c) o Resgate Antecipado Facultativo deverá abranger todas as Debêntures em circulação, utilizando-se os
procedimentos adotados pela B3 para as Debêntures custodiadas eletronicamente no Módulo CETIP21; e
(d) a efetivação do Resgate Antecipado Facultativo das Debêntures somente se dará caso seja implementada
condição suspensiva, que consiste na distribuição total das debêntures emitidas pela Companhia no âmbito de
sua 3ª (terceira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real (“3ª
Emissão”), de forma que o número de debêntures colocadas junto aos investidores na 3ª Emissão corresponda
ao montante total de R$ 62.000.000,00 (sessenta e dois milhões de reais) (“Montante Máximo da Oferta” e
“Condição Suspensiva”).
5.2.
Aprovar a tomada, pela administração da Companhia, de todas as providências, bem como a prática de
todos os atos necessários à realização, formalização e implementação do Resgate Antecipado Facultativo na
forma prevista e aprovada na presente Assembleia Geral Extraordinária, incluindo, mas não se limitando, ao
posterior cancelamento das Debêntures, nos termos da Cláusula 6.19.3 da Escritura de Emissão.
Os termos iniciados com letras maiúsculas na presente ata de Reunião de Conselho de Administração têm o
significado a eles atribuídos na Escritura de Emissão, salvo se expressamente definidos de outra forma.
6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração,

da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Presidente:
Alberto Costa Sousa Camões; Secretário: Fabio Lewkowicz; Conselheiros: Alberto Costa Sousa Camões, Eduardo
Magalhães Oliveira, Fernando Zingales Oller do Nascimento, Alan Lewkowicz e Antônio Carlos Romeiras de
Lemos.
Confere com a original lavrada em livro próprio.
São Paulo, 11 de dezembro de 2018.
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Alberto Costa Sousa Camões
Presidente
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Fabio Lewkowicz
Secretário

