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Id: 1454365

BRAZILIAN TRAVEL BUREAU S/A
CNPJ/MF Nº 03.531.772/0001-48 - NIRE: 3330026486-8

ATA DA AGE: 1. Data, Hora e Local: No dia 02/01/13, às 10 hs,, na
sede social, à Rua Lauro Muller 116, sala 3903-RJ. 2. Convocação:
Dispensadas as formalidades de convocação tendo em vista a pre-
sença dos acionistas representando a totalidade do capital social, con-
forme comprovado em livro próprio. 3. Mesa: Presidente: Haakon Lo-
rentzen, e Secretário: Ignacio Ferraz de Sá Freire Junior. 4. Presença:
Presente a única acionista da Cia., conforme comprovado no livro pró-
prio. 5. Ordem do dia e Deliberações: Por unanimidade, foram toma-
das as seguintes deliberações: 5.1. Aprovar, depois de examinado e
discutido, sem qualquer ressalva, o Protocolo e Justificação de Incor-
poração da Cia. pela Lorentzen Empreendimentos S/A (CNPJ/MF
33.107.533/0001-26) ("Lorentzen"), elaborado na forma dos Arts 224 e
225 da Lei 6.404/76, que, autenticado pela mesa, fica arquivado na
sede da Cia.; 5.2. Tomar conhecimento da nomeação e contratação

da empresa especializada Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., socie-
dade com sede na Rua da Assembleia, 35, 12º andar, CNPJ
08.681.365/0001-30 ("Apsis") para proceder, nos termos do Art. 8º da
Lei 6.404/76, à avaliação do patrimônio líquido da Cia. para fins de
incorporação na Lorentzen, com base em seu valor contábil na data
base de 31/12/12. A representante da Apsis, presente à Assembleia,
havendo aceitado o referido encargo, desde logo apresentou o Laudo
de Avaliação, previamente elaborado a pedido da administração da
Cia., que, autenticado pela Mesa, fica arquivado na sede da Cia., se
prontificando a esclarecer quaisquer eventuais dúvidas dos acionistas
a respeito do mesmo; 5.3. Aprovar, depois de lido e discutido, o Lau-
do de Avaliação da Cia. apresentado à Assembleia Geral e elaborado
pela Apsis, segundo o qual a soma do patrimônio líquido da referida
sociedade está avaliada, pelo seu valor contábil na data base de
31/12/12, em R$19.766,11; 5.4. Aprovar a incorporação propriamente
dita da Cia. pela Lorentzen, nos termos e condições estabelecidos no

Protocolo e Justificação de Incorporação, passando a Lorentzen a de-
ter todos os bens, direitos e obrigações da Cia., sucedendo-a a título
universal, com a consequente extinção de pleno direito da Cia. nos
termos dos Arts 219, inciso II, e 227, §3º, da Lei 6.404/76; 5.5. Au-
torizar a administração da Cia. a praticar todos os atos necessários à
implementação e formalização da incorporação ora aprovada; e 5.6.
Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta AGE em forma de
sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos
acionistas presentes, nos termos do art. 130 e seus §§, da Lei
6.404/76. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente
ata única lavrada, e depois lida, aprovada e assinada pelos membros
da mesa e pelos presentes. 7. Assinaturas: Presidente: Haakon Lo-
rentzen; Secretário: Ignacio Ferraz de Sá Freire Junior; Confere com a
original lavrada em livro próprio. RJ, 02/01/13. Ignácio Ferraz de Sá
Freire Júnior - Secretário. JUCERJA Reg. 2441669, em 20/02/2013.
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