
ANEXO 2  

 

AO PEDIDO PÚBLICO DE PROCURAÇÕES FORMULADO PELA ESH CAPITAL 

INVESTIMENTOS LTDA., GESTORA DO SAMBA THETA FUNDO DE 

INVESTIMENTO MULTIMERCADO E PELA INTL FCSTONE INVESTIMENTOS 

LTDA., GESTORA DO CENTAURO I FUNDO DE INVESTIMENTO 

MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO 

PRAZO 

 

 

Informações Complementares (Anexo 23 ICVM 481): 

 

1. Nome da Companhia:  

 

Smiles Fidelidade S/A. 

 

2. Matérias para as quais a procuração está sendo solicitada:  

 

Ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária, convocada para o dia 

15/03/2021, às 09 horas, conforme Edital publicado em 12, 13 e 16/02/2021 no 

Diário Oficial do Estado de São Paulo e em 12, 17 e 18/02/2021 no Valor 

Econômico, qual seja: “(i) Aprovar a saída voluntária do segmento do Novo 

Mercado, com a dispensa da realização de oferta pública de aquisição, conforme o 

Artigo 44 do Regulamento do Novo Mercado; (ii) Examinar e aprovar o Protocolo 

e Justificação (“Protocolo e Justificação”) a ser celebrado entre as administrações 

da Companhia, a Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A., companhia aberta com sede 

na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça Comandante Lineu Gomes, 

S/N, Portaria 3, Jardim Aeroporto, CEP 04626-020, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

06.164.253/0001-87 (“GOL”); e da Gol Linhas Aéreas S.A., sociedade anônima 

fechada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.575.651/0001-59, com sede na Cidade 

do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praça Senador Salgado Filho, 

s/nº, Aeroporto Santos Dumont, térreo, área pública, entre os eixos 46-48/O-P 

(“GLA” e, em conjunto com a SMILES e GOL, “Companhias”), que estabelece os 

termos e condições da reorganização societária, cujos atos e eventos são 

vinculados e interdependentes, pela qual as ações de emissão da Companhia serão 

incorporadas pela GLA, e as ações de emissão da GLA serão incorporadas pela 

GOL, passando a GOL a deter, indiretamente, a totalidade das ações de emissão 



da Companhia, com a consequente combinação das operações e bases acionárias 

da GOL e da Companhia (“Reorganização”); (iii) Ratificar a nomeação da 

empresa especializada Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., inscrita no CNPJ/ME 

08.681.365/0001-30 e CRC/RJ nº 005112/O-9, com sede na Cidade e Estado do Rio 

de Janeiro, na Rua do Passeio, nº 62, 6º andar (“Apsis”), como responsável pela 

elaboração do laudo de avaliação dos patrimônios líquidos avaliados a preços de 

mercado, da Companhia e da GLA, para fins do artigo 264 da Lei nº 6.404, de 

1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) (“Laudo de Avaliação de Ações da 

Companhia e da GLA”); (iv) Aprovar o Laudo de Avaliação de Ações da 

Companhia e da GLA; (v) Aprovar a Reorganização proposta, nos termos do 

Protocolo e Justificação, com renúncia expressa da instalação do Comitê Especial 

Independente, conforme Parecer de Orientação CVM nº 35/2008; e (vi) Autorizar 

os administradores da Companhia a (i) subscrever, em nome dos acionistas da 

SMILES, as novas ações ordinárias e as novas ações preferenciais a serem 

emitidas pela GLA, em decorrência da incorporação das ações da SMILES, e (ii) 

praticar todos e quaisquer atos adicionais que se façam necessários para 

implementação e formalização do Protocolo e Justificação e da Reorganização. 

 

3. Identificar as pessoas naturais ou jurídicas que promoveram, organizaram ou 

custearam o pedido de procuração, ainda que parcialmente, informando: 

 

a. Nome e endereço: 

 

 Esh Capital Investimentos Ltda., sociedade empresária limitada, inscrita no 

CNPJ sob o nº 22.006.806/0001-20, com sede na Rua Cunha Gago, nº 700, 04º 

andar, conjunto 41, Bairro Pinheiros, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 

05421-001, endereço eletrônico contato@eshcapital.com.br, gestora do Samba 

Theta Fundo de Investimento Multimercado; e 

 INTL FCSTONE Investimentos Ltda., sociedade empresária limitada, inscrita 

no CNPJ sob o nº 07.667.580/0001-14, com sede na Rua Joaquim Floriano, nº 

413, 13º andar, Bairro Itaim Bibi, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 

04534-011, gestora do Centauro I Fundo de Investimento Multimercado Crédito 

Privado Investimento no Exterior Longo Prazo. 

 

b. Desde quando é acionista da Companhia: 

 

 Samba Theta Fundo de Investimento Multimercado: 20/12/2019; 
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 Centauro I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado 

Investimento no Exterior Longo Prazo: 18/02/2020. 

 

c. Número e percentual de ações de cada espécie e classe de sua titularidade: 

 

 Samba Theta Fundo de Investimento Multimercado: 1.920.000 (um milhão, 

novecentas e vinte mil) ou 1,54% das ações ordinárias (SMLS3) de emissão 

da Companhia; 

 Centauro I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado 

Investimento no Exterior Longo Prazo: 6.466.050 (seis milhões, 

quatrocentas e sessenta e seis mil e cinquenta) ou 5,20% das ações 

ordinárias (SMLS3) de emissão da Companhia. 

 

d. Número de ações tomadas em empréstimo: 

 

 Samba Theta Fundo de Investimento Multimercado: 0; 

 Centauro I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado 

Investimento no Exterior Longo Prazo: 0. 

 

e. Exposição total em derivativos referenciados em ações da Companhia: 

 

 Samba Theta Fundo de Investimento Multimercado: sem exposição em 

derivativos; 

 Centauro I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado 

Investimento no Exterior Longo Prazo: sem exposição em derivativos. 

 

f. Relações de natureza societária, empresarial ou familiar existentes ou 

mantidas nos últimos 3 anos com a Companhia ou com partes relacionadas 

à Companhia, conforme definidas pelas regras contábeis que tratam desse 

assunto: 

 

 Samba Theta Fundo de Investimento Multimercado: sem relações; 

 Centauro I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado 

Investimento no Exterior Longo Prazo: sem relações. 

 



4. Informar se qualquer das pessoas mencionadas no item 3, bem como qualquer de 

seus controladores, controladas, sociedades sob controle comum ou coligadas tem 

interesse especial na aprovação das matérias para as quais a procuração está 

sendo solicitada, descrevendo detalhadamente a natureza e extensão do interesse 

em questão: 

 

 Samba Theta Fundo de Investimento Multimercado: não; 

 Centauro I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado 

Investimento no Exterior Longo Prazo: não. 

 

5. Informar o custo estimado do pedido de procuração: 

 

Estima-se que o custo relacionado à divulgação do pedido público de procurações 

em jornal de grande circulação e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nos 

termos do art. 25, Parágrafo Único, inciso III da ICM 481, seja de aproximadamente 

R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais).  

 

6. Informar se (a) a Companhia custeou o pedido de procuração ou (b) se seus 

autores buscarão ressarcimento de custos junto à Companhia: 

 

As solicitantes Esh Capital e INTL FCSTONE Investimentos Ltda. custearam o 

pedido público de procurações, e buscarão o ressarcimento dos custos junto à 

Companhia, nos termos e limites constantes da ICVM 481.  

 

7. Informar: 

 

a. O endereço para o qual a procuração deve ser remetida depois  

de assinada: 

 

A procuração com assinatura certificada digitalmente pelo ICP Brasil
1
 deverá ser 

enviada para o e-mail da solicitante contato@eshcapital.com.br.  

O outorgante, querendo, também poderá entregar a procuração contendo assinatura 

com reconhecimento de firma na sede da solicitante, na Rua Cunha Gago, nº 700, 

04º andar, conjunto 41, Bairro Pinheiros, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 

05421-001. 

                                                           
1 https://www.gov.br/iti/pt-br/assuntos/certificado-digital/como-obter 
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b. Caso a companhia aceite procurações por meio de sistema na rede mundial 

de computadores, as instruções para a outorga da procuração: 

 

Não aplicável. 

 

 


