COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO
NIRE (JUCERJA) Nº 33300031359
CNPJ Nº 33.228.024/0001-51

ATA DA ASSEMBLEIA DE CONTINUAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
DE 27 DE ABRIL DE 2018 REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2018.

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de maio de 2018, às 10h00min, na sede da
Sociedade, na Praia do Flamengo, nº 200 – 19º andar, nesta cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, presentes os acionistas representando mais de 90%
(noventa por cento) das ações com direito a voto, conforme consignado no Livro de
Presença de Acionistas, foi realizada a ASSEMBLEIA DE CONTINUAÇÃO DA
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE 27 DE ABRIL DE 2018, da WLM
PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. Por indicação
dos presentes, assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Don David Lemos de
Moraes Magalhães Leite Jayanetti, que convidou para Secretário o Sr. Wilson Lemos
de Moraes Neto. Constituída a mesa, o Sr. Secretário procedeu à leitura do anúncio de
convocação da Assembleia, publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e
no Jornal Monitor Mercantil, nos dias 03, 04 e 07 de maio de 2018, nos seguintes
termos: “WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.
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33300031359. CNPJ Nº 33.228.024/0001-51. EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL DE CONTINUAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2018. Pelo presente edital, ficam convocados os
acionistas da WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS
S.A. (“Companhia”), a se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL DE CONTINUAÇÃO DA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2018, que se
realizará às 10h00min do dia 21 de maio de 2018, na sede social da Companhia, na
Praia do Flamengo, 200 – 19º andar, Flamengo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, para deliberar sobre as matérias abaixo listadas, que foram adiadas,
para melhor exame, pela unanimidade dos acionistas com direito de voto, com registro
de abstenção, presentes na Assembleia Geral Ordinária realizada em 27/04/2018,
conforme art. 134, § 2º, da Lei nº 6.404/76: “Item 2: Examinar e votar as contas dos
Administradores, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2017, conforme Relatório da Administração; Item 3: Examinar e votar o Balanço
Patrimonial

e

as

Demonstrações

Financeiras

e

suas

Notas

Explicativas,

acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício

social encerrado em 31 de dezembro de 2017; Item 4: Examinar e votar a absorção do
prejuízo líquido ajustado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, no valor
de R$4.880.291,29 (quatro milhões, oitocentos e oitenta mil, duzentos e noventa e um
reais e vinte e nove centavos), pela “Reserva de Investimentos”, integrante do grupo
“Reserva de Lucro”. Instruções Gerais: (a) Encontram-se à disposição dos acionistas
na sede da Companhia, na rede mundial de computadores no website da empresa
(www.wlm.com.br) e no website da CVM – Comissão de Valores Mobiliários
(www.cvm.gov.br), os documentos relacionados às deliberações previstas neste edital,
conforme exigidos pela Instrução CVM 481/09; como também, o Boletim de Voto à
Distância (“Boletim”) onde os acionistas poderão exercer o voto por meio de
preenchimento e entrega do mesmo boletim de voto à distância disponibilizado para a
Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de abril de 2018, votando, exclusivamente,
com relação às deliberações 2, 3 e 4 constantes do Boletim, ora objeto de continuação
daquela AGO, observando o disposto nos artigos 21-A a 21-X, da Instrução CVM
481/09; e (c) Caso o acionista seja representado por procurador, este deverá estar
constituído há menos de um ano, bem como, se for o caso, apresentar os atos
constitutivos de acionista pessoa jurídica e documentos comprobatórios de
regularidade da representação por parte dos signatários das procurações, em estrita
observância ao disposto no art. 126, da Lei nº 6.404/76. Rio de Janeiro, 30 de abril de
2018. Don David Lemos de Moraes M. L. Jaynetti. Presidente do Conselho de
Administração”. Dando prosseguimento aos trabalhos, o Sr. Presidente pediu a
palavra e registrou a presença do representante dos auditores independentes da
Companhia - Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes - Sr. Rodolfo da
Paixão Lima; e do Diretor de Relações com Investidores - Sr. Álvaro Veras do Carmo.
O Sr. Presidente expôs aos presentes que, por ser do conhecimento geral, era
dispensada a leitura do Relatório Anual da Administração, das demonstrações
financeiras e notas explicativas referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017, documentos esses publicados no Diário Oficial do Estado do Rio
de Janeiro e no Monitor Mercantil no dia 17 de abril de 2018, os quais ficaram à
disposição dos interessados pelo prazo de lei, conforme avisos publicados no Diário
Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Monitor Mercantil, nos dias 09, 10 e 11 de
abril de 2018, tendo sido os pareceres do Conselho de Administração e do Conselho
Fiscal favoráveis à aprovação. Em seguida, o Sr. Presidente colocou em votação a
deliberação do Item 2, registrando-se, com relação especificamente à tomada de
contas dos administradores, que tal matéria não foi aprovada, tendo em vista as
abstenções de todos acionistas presentes com direito a voto, em observância à atual
interpretação da Comissão de Valores Mobiliários com relação ao impedimento de
voto previsto no art. 115, § 1º da Lei 6.404/76, conforme Processo Administrativo
Sancionador CVM n.º RJ 2014/10060. Passando a deliberação do Item 3, registrou-se

a aprovação das referidas Demonstrações Financeiras, com suas notas explicativas,
acompanhadas do relatório dos auditores independentes da Companhia, referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, pela totalidade dos acionistas
presentes com direito de voto, com registro de abstenção. A seguir, o Senhor
Presidente submeteu à deliberação o item 4, tendo sido aprovado, pela totalidade dos
acionistas dos presentes com direito de voto, com registro de abstenção, a proposta
de absorção do prejuízo líquido ajustado do exercício encerrado em 31 de dezembro
de 2017, no valor de R$4.880.291,29 (quatro milhões, oitocentos e oitenta mil,
duzentos e noventa e um reais e vinte e nove centavos), pela “Reserva de
Investimentos”, integrante do grupo “Reserva de Lucro”. Antes de encerrar os
trabalhos, o Sr. Presidente fez registrar que a Companhia não recebeu, diretamente ou
por meio do Depositário Central e do Escriturador de suas ações, nenhuma instrução
de votos de acionistas com a utilização de boletim de voto a distância, para as
matérias que compõem a ordem do dia desta Assembleia. Como nada mais houvesse
a ser tratado e como ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, o Senhor
Presidente deu por encerrada a Assembleia às 11h00min, lavrando-se a presente ata
que lida e aprovada foi assinada pelos presentes.

Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti
(Presidente da Assembleia e Acionista)

Wilson Lemos de Moraes Neto
(Secretário da Assembleia e Acionista)

Sajuthá Rio Participações S.A.
Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti

Protocolo: 00-2018/117321-2 - Data: 05/06/2018
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 07/06/2018 sob o nº 00003208551 e demais constantes do Termo de
Autenticação: 55F4784BE17069586EAA3537D8C88916CF2889ED1FBEA105D4A5E4C7EEE12EFC
Para validar este documento, acesse http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital e informe o
número de Protocolo.
Ata publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (DOERJ) e no Monitor Mercantil, em 13/06/2018.

