POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
CNPJ/MF: 81.243.735/0001-48
COMPANHIA ABERTA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2018

1.

Data, Hora e Local: No dia 24 de abril de 2018, às 8:30 horas, na sede da
Companhia, na Rua João Bettega, 5200, na Cidade de Curitiba, Estado do
Paraná.

2.

Presença e Convocação: A convocação foi efetuada por meio eletrônico,
estando presentes os Conselheiros: Giem Raduy Guimarães, Hélio Bruck
Rotenberg, Rodrigo Cesar Formighieri, Pedro Santos Ripper, Fernando Soares
Mitri, Samuel Ferrari Lago e Francisco Tosta Valim Filho.

3.

Mesa:

4.

Ordem do dia: a) Avaliar a operação de recompra de ações de emissão da
Companhia.

5.

Deliberações: Aberta a reunião, o Presidente convidou a mim, Lorenza
Martinez Gloger, advogada da Companhia, para secretariar a reunião e lavrar a
presente ata. Passou-se então à discussão dos temas da pauta, pela ordem:

Presidente: Fernando Soares Mitri
Secretária: Lorenza Martinez Gloger

a) O Conselho deliberou por autorizar a recompra de ações pela Companhia,
nos moldes do disposto na Instrução CVM n.º 567/2015, competindo à Diretoria
da Companhia definir o momento e a quantidade de ações a ser efetivamente
adquirida, nas seguintes condições:
b) Objetivo da Companhia na operação: manutenção em tesouraria para
posterior cancelamento e/ou alienação sem redução do capital social, podendo
ainda estas ações serem utilizadas para atender ao exercício de opções no
âmbito dos programas de opção de compra de ações da Companhia.
c) Quantidade de ações em circulação: a quantidade de ações em circulação
no mercado, conforme definição do artigo 8ª, § 3º, I da Instrução CVM nº
567/2015, é de 25.706.906 (vinte e cinco milhões, setecentos e seis mil e
novecentos e seis) ações.

d) Quantidade de ações a serem adquiridas: a aquisição respeitará o limite de
até 1.181.982 (um milhão e cento e oitenta e um mil e novecentos e oitenta e
dois) ações previsto no artigo 8º da Instrução CVM nº 567/2015, considerando
que a Companhia já mantém ações em tesouraria.
e) Quantidade de ações atualmente mantidas em tesouraria: 1.388.708 (um
milhão e trezentos e oitenta e oito mil e setecentos e oito) ações.
f) Prazo para aquisição: o prazo máximo para aquisição é de 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias, com início em 25/04/2018 e término em 24/04/2019. A
aquisição de ações deverá ser feita no pregão da B3, a preço de mercado.
g) Recursos: de acordo com as informações financeiras mais recentes da
Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2017, a Companhia dispunha de reservas de lucro no montante de R$ 67,1
milhões.
h) Instituição financeira autorizada: BTG Pactual Corretora de Títulos e
Valores Mobiliários S.A., com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3477, 15º
andar, na cidade de São Paulo, Estado do São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 43.815.158/0001-22.
6.

Nada mais tratado lavrou-se a ata que foi lida, aprovada e assinada por mim
Secretária e pelos Conselheiros da Companhia.

Curitiba, 24 de abril de 2018.
Autenticação da Mesa:

Secretária
Lorenza Martinez Guimarães Gloger

