
 

 

SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 

COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO  

CNPJ nº 06.057.223/0001-71 

NIRE 3330027290-9 

 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

REALIZADA EM 28 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

1. Data, Horário e Local: Aos 28 dias do mês de dezembro de 2020, às 14:00 horas, na sede 

social do Sendas Distribuidora S.A. (“Companhia” ou “Sendas”), localizada na Cidade do Rio de 

Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ayrton Senna, nº 6.000, Lote 2, Pal 48959, Anexo 

A, Jacarepaguá, CEP 22775-005. 

 

2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em razão da presença por 

videoconferência da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a 

saber, os Srs. Jean-Charles Henri Naouri, Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira e Luiz Nelson 

Guedes de Carvalho 

 

3. Mesa: Presidente: Jean-Charles Henri Naouri; Secretária: Aline Pacheco Pelucio. 

 

4. Ordem do Dia: Recomendar e incluir as seguintes matérias para deliberação da 

Assembleia Geral da Companhia a ser realizada em 31 de dezembro de 2020: (i) tendo em vista as 

exigências e recomendações formuladas pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), relacionadas 

ao procedimento de listagem da Companhia no segmento Novo Mercado, adaptar o Estatuto Social 

da Companhia; (ii) a eleição complementar de membros do Conselho de Administração da 

Companhia, com mandato coincidente com o dos demais membros do Conselho de Administração, 

ou seja, excepcionalmente para o primeiro mandato, até a Assembleia Geral Ordinária da 

Companhia que deliberará acerca das suas demonstrações financeiras referente ao exercício social 

findo em 31 de dezembro de 2022; e (iii) fixação da remuneração global da administração e seus 

comitês de assessoramento para o exercício social de 2021. 

 

5. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e 

sem restrições, tomaram as seguintes deliberações: 

 

5.1. Tendo em vista as exigências e recomendações formuladas pela B3, relacionadas ao 

procedimento de listagem da Companhia no segmento Novo Mercado, recomendar e incluir nas 

deliberações a serem tomadas na Assembleia Geral da Companhia de 31 de dezembro de 2020 a 

alteração do Estatuto Social da Companhia; 

 



 

 

5.2. Recomendar e incluir nas deliberações a serem tomadas na Assembleia Geral da 

Companhia de 31 de dezembro de 2020 a eleição complementar de membros do Conselho de 

Administração da Companhia, com mandato coincidente com o dos demais membros do Conselho 

de Administração, ou seja, excepcionalmente para o primeiro mandato, até a Assembleia Geral 

Ordinária da Companhia que deliberará acerca das suas demonstrações financeiras referente ao 

exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; e  

 

5.3. Recomendar e incluir nas deliberações a serem tomadas na Assembleia Geral da 

Companhia de 31 de dezembro de 2020 a remuneração global anual da administração da 

Companhia e seus comitês de assessoramento no montante total de até R$ 56.388.150,80 

(cinquenta e seis milhões, trezentos e oitenta e oito mil, cento e cinquenta reais e oitenta centavos) 

sendo (i) até R$ 26.146.164,36 (vinte e seis milhões, cento e quarenta e seis mil, cento e sessenta 

e quatro reais e trinta e seis centavos) destinados ao Conselho de Administração e seus comitês de 

assessoramento; e (ii) até R$ 30.241.986,44 (trinta milhões, duzentos e quarenta e um mil, 

novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) destinados à Diretoria. A 

remuneração da administração inclui estimativa do custo da remuneração baseada em ações, 

incluindo opções, a serem oportunamente outorgada pela Companhia. 

 

6. Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os 

trabalhos, com a lavratura da presente ata, a qual após lida e achada conforme, foi assinada por 

todos os presentes.  

 

7. Assinaturas: Mesa: Presidente: Jean-Charles Henri Naouri; Secretária: Aline Pacheco 

Pelucio. Conselheiros: Jean-Charles Henri Naouri, Ronaldo Iabrudi dos Santos Pereira e Luiz 

Nelson Guedes de Carvalho. 

 

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2020. 

 

Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. 

 

_______________________________________ 

Aline Pacheco Pelucio 

Secretária 


