LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMÓVEIS S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF 08.078.847/0001-09
NIRE 35.300.331.494
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE JULHO DE 2015
Data, Hora e Local: Aos 07 de julho de 2015, às 16:00 horas, em seus escritórios na Rua
Estados Unidos, 1971, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Convocação: Convocados os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos
termos do Estatuto Social.
Presença: Presentes os membros do Conselho de Administração da Companhia Srs. Marcos
Bulle Lopes, Francisco Lopes Neto, Martín Emiliano Escobari Lifchitz, Edward Jorge Christianini,
Alcides Lopes Tápias e Maurício Curvelo de Almeida Prado.
Mesa: Edward Jorge Christianini, Presidente; Maurício Curvelo de Almeida Prado, Secretário.

Ordem do Dia: (i) Aprovar a emissão de 9.536 (nove mil, quinhentas e trinta e seis) ações em
cumprimento ao Primeiro Programa de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado em
Reunião do Conselho de Administração realizada em 15 de junho de 2011 (“Primeiro
Programa”), nos termos do novo Plano de Opção de Compra de Ações aprovado em Assembleia
Geral Extraordinária da Companhia realizada em 03 de março de 2011 (“Plano de Opção”), em
razão do exercício de opções pelo executivo beneficiário Maurilio Scacchetti.
Deliberações tomadas por unanimidade e sem ressalvas:
Foi deliberado por unanimidade de votos dos presentes e sem ressalvas:
(i) Aprovar a emissão, sem direito de preferência, de 9.536 (nove mil, quinhentas e trinta e
seis) ações ao preço de emissão de R$ 3,03 (três reais e três centavos) por ação, em
cumprimento ao Primeiro Programa, em razão do exercício de opções pelo executivo
beneficiário Maurilio Scacchetti, conforme Comunicado de Exercício de Opção de Compra de
Ações recebido, sendo a totalidade das ações subscritas na proporção indicada no boletim de
subscrição anexo que ficará arquivado na Companhia. Após a emissão destas ações, a
Companhia passa de 114.518.556 (cento e quatorze milhões, quinhentas e dezoito mil,
quinhentas e cinquenta e seis) ações para o total de 114.528.092 (cento e quatorze milhões,
quinhentas e vinte e oito mil, noventa e dois) ações emitidas. O capital social da Companhia
passou de R$ R$ 415.993.086,15 (quatrocentos e quinze milhões, novecentos e noventa e
três mil e oitenta e seis reais e quinze centavos) para o valor total de R$ 416.021.980,23

(quatrocentos e dezesseis milhões, vinte e um mil, novecentos e oitenta reais e vinte e três
centavos).

As novas ações emitidas participarão, em igualdade de condições com as ações já existentes,
de todos os benefícios, inclusive dividendos e eventuais remunerações de capital que vierem a
ser declarados pela Companhia.
Encerramento - Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela
quisesse fazer uso, e, como ninguém se manifestou, os trabalhos foram suspensos pelo tempo
necessário à lavratura da Ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.
A presente ata é cópia fiel da Ata de Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da LPS
Brasil – Consultoria de Imóveis S.A., realizada em 07 de julho de 2015, lavrada em livro próprio.
Assinaturas: Mesa: Edward Jorge Christianini, Presidente; Mauricio Curvelo de Almeida Prado,
Secretário. Conselheiros Presentes: Marcos Bulle Lopes; Francisco Lopes Neto; Alcides Lopes
Tápias; Edward Jorge Christianini; Martín Emiliano Escobari Lifchitz; Maurício Curvelo de
Almeida Prado. Advogada Responsável: Fernanda Amato de Moraes Quinteiro, OAB/SP
196.250.
São Paulo, 07 de julho de 2015.
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