ATLETAS BRASILEIROS S.A
CNPJ (MF) 12.610.165/0001-64
NIRE: 41.300.080.011
(“Companhia”)

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE)
REALIZADA EM 11 DE NOVEMBRO DE 2013

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: Aos 11 (onze) dias do mês de novembro de 2013, às
18h30, em primeira convocação, com a presença de mais de 76,86% do capital
social com direito a voto da Companhia, na forma do artigo 4.5 do Estatuto
Social, na sede social da Companhia, no município de Curitiba, estado do
Paraná, na Avenida Presidente Kennedy, 2.377, bairro Agua Verde, CEP: 83.610010.

2. MESA: Sergio Renato Sinhori, Presidente e Bernadete Lúcio, Secretária.
3. PUBLICAÇÕES: Os documentos pertinentes à matéria a ser deliberada na
Assembleia Geral foram colocados à disposição dos acionistas na Sede Social e
divulgados pela rede mundial de computadores (internet) nas páginas
eletrônicas da Companhia (www.atletasbrasileiros.com) e da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM) (www.cvm.gov.br).
4. CONVOCAÇÃO: Os editais de convocação foram publicados (i) no Diário Oficial
do Estado do Paraná, nas edições dos dias 25 (pág. 56), 28 (pág. 40) e 29
(pág.29) de Outubro de 2013 e, (ii) no jornal Diário Industria & Comércio nos
dias 25 (pág. B3) (pág. A7), 28 e 29 (pág. A7) de Outubro de 2013.
5. PRESENÇA: Presentes acionistas representando 76,86% (setenta e seis inteiros
e oitenta e seis centésimos por cento) do capital social votante da Companhia,
constituindo, portando, quórum legal para instalação e deliberação das
matérias constantes da ordem do dia, de acordo com o disposto no artigo 135

da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A”), conforme
assinaturas apostas no Livro de Registro de Presença de Acionistas.
6. ORDEM DO DIA: Reuniram-se os acionistas para examinar, discutir e votar a
respeito da seguinte ordem do dia: (i) Alteração e consolidação dos itens 1.2 e
5.24 do estatuto social; (ii) Eleição de novos membros para o Conselho de
Administração da Companhia; (iii) Transferência de ações entre acionistas; (iv)
Contratação da Pluri Consultoria.
7. DELIBERAÇÕES TOMADAS: Instalada a Assembleia Geral, os acionistas
presentes após exame, discussão e votação das matérias, aprovaram o
seguinte:
7.1 Aprovar, por unanimidade de votos, a alteração e consolidação dos itens 1.2 e
5.24 do estatuto social, os quais passam a ter a seguinte redação dentro do
Estatuto Social Consolidado:

1.2 A Companhia tem sede e foro no Município de Curitiba, Estado do Paraná,
na Avenida Presidente Kennedy, 2.237, bairro Água Verde, CEP 80.610-010.

5.24 Todas as deliberações do Conselho de Administração serão aprovadas
por maioria dos votos dos seus membros presentes à reunião, cabendo 1
(um) voto a cada um dos conselheiros. Em caso de empate, o voto de minerva
caberá ao conselheiro que presidir a reunião, na forma do item 5.23 acima.

7.2 Aprovar, por unanimidade de votos, a eleição de 3 novos membros para o
Conselho de Administração da Atletas Brasileiros S.A. O mandato dos novos
membros vai até 12 de Março de 2014, unificado com os conselheiros eleitos
em 12 de março de 2013.
Foram eleitos:

PEDRO HENRIQUE RIBEIRO NOVAES, brasileiro, solteiro, bacharel em direito,
nascido em 15/09/1988, residente e domiciliado na Rua T65, 1050 – apto 802,
ed. Serra dos Pirineus, Setor Bueno, CEP: 74.230-120, no município de Goiânia,
no estado de Goiás, portador do RG nº 4979348, expedido pela DGPC/GO e
inscrito no CPF (MF) nº 021.876.811-73;

FLAVIO LIMA CORRÊA, brasileiro, casado, empresário, nascido em 15/10/1961,
residente e domiciliado na Rua Professor Belmiro Siqueira, 85 – apto 1401/T1,
bairro Enseada do Suá, CEP: 29.050-580, no município de Vitória, no Estado do
Espirito Santo, portador do RG nº 484907, expedido pelo SSP/ES e inscrito no
CPF: (MF) nº 705.201.517-04;

NIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, contabilista, nascido em
30/08/1959, residente e domiciliado na Rua Professor Dario Velloso, 110, apto.
1501-C, Bairro Vila Izabel, no município de Curitiba, no estado do Paraná,
portador do RG 1.875.768, expedida pela SSP/PR e inscrito no CPF (MF) sob o
n° 324.023.769-53.

7.3 O Sócio Controlador (Paraná Clube) comunica que adquiriu sem ônus, em razão
de distrato comercial, da Templars Trust Investimentos Ltda., a quantidade de
725.538 ações ON, representando 8,06% do capital social total. Com isso, o
total de ações do Paraná Clube passa a ser de 6.725.533 ações ON,
representando 74,73% do capital social total, que serão transferidas via OTA
(ORDEM DE TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES) pelo Banco Bradesco S.A, responsável
pela escrituração de ações da Atletas Brasileiros S.A;

7.4 Aprovar, por unanimidade de votos, a contratação da Pluri Consultoria,
representada pela Sport Metric (Consultoria em Valuation de Atletas e
propriedades de Marketing Esportivo), para avaliação da carteira de direitos
econômicos relativos aos jogadores da Atletas Brasileiros S.A, a ser realizada a
partir de Janeiro de 2014, visto os próximos meses serem janelas de vendas de
jogadores, o que pode modificar o portfólio atual da Atletas Brasileiros S.A,

sendo assim é mais prudente realizar a avaliação, após possíveis compras e
vendas de jogadores.
8. ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a tratar, o presidente declarou
encerrada a Assembleia Geral Extraordinária e suspendeu os trabalhos pelo
tempo necessário à lavratura da presente ata, na forma de sumário dos fatos
ocorridos, conforme faculta o § 1° do artigo 130 da Lei das S.A, e autorizada a
publicação da ata com a omissão das assinaturas dos acionistas, consoante o §
2° do artigo 130 da Lei das S.A, a qual lida e achada conforme, foi por todos os
presentes assinada.

Local e Data: Curitiba, 11 de Novembro de 2013.
Mesa: Sergio Renato Sinhori, Presidente; Bernadete Lúcio, Secretária;
Acionistas presentes: 76,86% (setenta e seis inteiros e oitenta e seis
centésimos por cento) do capital social votante da Companhia, conforme lista
de presença, no Livro de Presença de Acionistas.

Certifica-se que a presente ata é cópia fiel da versão original, lavrada em livro
próprio.

Curitiba, 11 de Novembro de 2013.

Sergio Renato Sinhori
Presidente da Mesa

Bernadete Lúcio
Secretária

