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[Tradução Livre] 
 
ATA da reunião do Conselho de Administração da Tarpon 
Investment Group Ltd. (a “Companhia”), realizada em 13 de 
fevereiro de 2009. 
 
CONSELHEIROS: José Carlos Reis de Magalhães Neto 
 Pedro de Andrade Faria 
 Álvaro Schocair de Souza Filho 
 Eduardo Silveira Mufarej 
 Horácio Lafer Piva 
 Celso Clemente Giacometti 
 
PRESENTE: Fernando Shayer 
 Frederico Dan Shigenawa 

 
1. PRESIDENTE 

José Carlos Reis de Magalhães Neto presidiu a reunião e Fernando Shayer atuou 
como secretário da reunião. 

2. CONFIRMAÇÃO DE CONVOCAÇÃO E QUORUM 

O Presidente confirmou que a convocação da reunião foi entregue a todos os 
conselheiros e que um quorum estava presente. 

3. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO SOCIAL 
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 

FICOU DELIBERADO QUE as demonstrações financeiras da Companhia relativas 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, juntamente com o 
relatório dos auditores, sejam aprovadas, com a concordância do Comitê de 
Auditoria e Compliance da Companhia. 
 

4.  DECLARAÇÃO DE DIVIDENDOS 

CONSIDERANDO QUE, o Presidente do Conselho confirmou que, baseado nas 
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2008, a Companhia dispunha de recursos disponíveis suficientes, após 
levar em consideração os critérios estabelecidos na Seção 54 do Companies Act 
1981, para pagar dividendos no montante total de US$2.756.646,40 equivalente à 
R$6.252.074,04, com base na taxa de câmbio em vigor em 13 de fevereiro de 2009; 

FICOU DELIBERADO que dividendos no montante total de US$2.756.646,40 
sejam declarados em 13 de fevereiro de 2009, para Acionistas inscritos no registro 
de Acionistas da Companhia em 16 de fevereiro de 2009, representando um valor de 
US$0,066951144 por Ação Classe A e US$0,066951144 por Ação Classe B. Os 
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titulares, na data de referência de 16 de fevereiro de 2009, de Ações Classe A da 
Companhia, custodiadas no Bank of New York Depository (Nominees) Limited, 
deverão receber o pagamento do dividendo em, ou por volta de, 19 de fevereiro de 
2009. Os titulares, na data de referência de 16 de fevereiro de 2009, de Brazilian 

Depositary Receipts representando Ações Classe A da Companhia (“BDRs”) 
deverão receber o pagamento dos dividendos do Banco Itaú S.A., instituição 
depositária dos BDRs, em, ou por volta de, 26 de fevereiro de 2009.  Os titulares de 
Ações Classe B da Companhia, deverão receber o pagamento do dividendo em, ou 
por volta de, 17 de fevereiro de 2009. 

5. DELIBERAÇÕES GERAIS 

FICOU DELIBERADO que qualquer diretor ou conselheiro da Companhia seja 
autorizado e tenha poderes para que, em nome e por conta da Companhia, (a) tome 
as medidas e prepare, negocie e celebre (sob o selo da Companhia, conforme 
exigido), protocole e entregue os formulários, notificações, relatórios, declarações, 
documentos ou instrumentos, ou quaisquer aditivos ou suplementos que, na opinião 
do diretor ou conselheiro que preparar, negociar, celebrar, protocolar ou entregar tal 
documento, seja necessário, apropriado ou desejável com relação a, ou para tornar 
eficaz, tais deliberações, e que todas essas ações ou formulários, notificações, 
relatórios, declarações, documentos ou instrumentos, ou quaisquer aditivos ou 
suplementos, sejam, neste ato, aprovadas e adotadas; (b) prepare e realize, ou faça 
com que sejam realizados, todos os protocolos exigidos em Bermudas e de acordo 
com as regras estrangeiras, relativas a tais deliberações; (c) cumpra e faça com que 
a Companhia cumpra todas as suas obrigações nos termos das leis, regras, estatutos 
e regulamentos em relação a tais deliberações; (d) obtenha todas as ordens, 
consentimentos, aprovações ou certificados de qualquer autoridade governamental 
federal, estadual ou municipal, ou de qualquer agência, escritório ou entidade, com 
relação a tais deliberações. 

6. DELIBERAÇÃO DE RATIFICAÇÃO 

FICOU DELIBERADO que todas as ações tomadas e todos os contratos, 
instrumentos, requerimentos, consentimentos, certificados e outros documentos 
firmados ou produzidos por qualquer pessoa em nome ou por conta e ordem da 
Companhia anteriormente a esta data em relação a tais deliberações, e qualquer 
documentos ou negócio contemplado por tais deliberações, seja neste ato aprovado, 
adotado, confirmado e ratificado. 

7. ENCERRAMENTO 

Não havendo mais assuntos a tratar, a reunião foi encerrada. 

  
José Carlos Reis de Magalhães Neto 
Presidente 

 


