to, passarem a deter menos de 1 ação, serão creditados do valor patrimonial de sua fração de ação, com base no patrimônio líquido apurado em balanço auditado da Cia. de 31/12/2014. Para os acionistas que tiverem seus registros atualizados e neles identificada conta corrente em instituição financeira
para recebimento de rendimentos, os valores devidos serão depositados em conta corrente. Para os acionistas que não tenham em seus registros identificada uma conta corrente em instituição financeira para recebimento de rendimentos, que não tenham seu cadastro atualizado ou que tenham as suas
ações bloqueadas, o valor será retido pela Cia.. Para a liberação deste valor em seu favor, o acionista deverá comparecer à Cia., munido de documentos
comprobatórios de sua titularidade das ações. (vi) Transformação da Sociedade em Sociedade Ltda.: Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, a transformação da Sociedade em Sociedade Ltda., posto que essa transformação atende aos interesses sociais. Em decorrência dessa aprovação, dá esta Assembleia por transformada a sociedade Home Center Nacional S.A. na Sociedade Ltda. denominada Home Center Nacional Materiais
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TERÇA-FEIRA,
DE automaticamente
SETEMBRO DE
2015
para Construção
Ltda., para a qual 22
passam
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os direitos e obrigações da sociedade ora transformada, sendo também aprovadas
as seguintes
Adotar as cláusulas
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te com esta Ata na JUCEG, pelo qual se regerá esta sociedade; (vii.2) Atribuir a cada quota representativa do capital social o valor representativo de cada
ação no capital social da Cia., igual a R$2.867,71 cada uma; (vii.3) Receber cada quotista tantas quotas inteiras quantas forem as ações por eles anteriormente possuídas, como segue: BR Home Centers S.A., 9.147 quotas, ressaltando o prazo de 180 para reconstituição da pluralidade de sócios, nos termos e para os fins do disposto no inciso IV do art.1033 do Código Civil; (vii.4) nomear como administradores não sócios os seguintes:(i) William Pereira
do Vale, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 1863832 SPTC-GO, CPF 467.084.131-91, residente e domiciliado em Aparecida de Goiânia,
GO, na Al. E-9, Qd. 24c, Lt. 8, Jardins Mônaco, CEP 74934-700; (ii) Leandro Marques Rosa, brasileiro, casado, engenheiro, RG 2.032.344 SSP-GO, CPF
500.435.871-00, residente e domiciliado em Goiânia, GO, Rua T-38, 577, apto. 1502, Ed. Le Canton, Setor Bueno, CEP 74223-045; (iii) Abelaci Dantas,
brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 5018438 SPTC-GO, CPF 374.316.684-49, residente e domiciliado em Goiânia, GO, Rua T-44, Qd. 24,
Lt. 03, 04 e 05, apto. 1.304, Setor Bueno, CEP 74201-150; e (iv) Guilherme Oliveira Aguinaga de Moraes, brasileiro, solteiro, economista, RG 28.804.8945 SSP/SP, CPF 220.130.188-35, residente e domiciliado em Aparecida de Goiânia, GO, na Al. D-05, Qd. 16, Lt. 18, Jardins Mônaco, CEP 74934-662, ratificando expressamente todos os atos porventura já praticados pelos eleitos até a presente data. 8. Sumário da ata: Foi autorizada a lavratura da ata desta
Assembleia na forma de sumário, nos termos do Art.130, §1º da Lei 6.404/76. 9. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo qualquer
outra manifestação, a Presidente encerrou a Assembleia, da qual lavrada a presente ata em forma de sumário que, lida e achada conforme, foi por todos
os presentes assinada. Confere com o original lavrado no livro próprio. Aparecida de Goiânia, 30/04/2015. BR Home Centers S.A.. Presidente: Guilherme Oliveira Aguinaga de Moraes; Secretário: Leandro Marques Rosa. JUCEG nº 52203486563, em 10/08/2015. Paula Nunes Lobo - Secretária Geral.
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