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I - Data, Hora e Local: Aos dias 27 de fevereiro de 2018, às 15 horas, na 
sede social da Atom Empreendimentos e Participações S.A., Rua Messias 
Pereira de Paula nº 333, parte 3, bairro Elton Ville, Cep 14046-640, na 

cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo (Companhia”). 
 

II – Publicações e Convocação: II.1. Aviso aos acionistas sobre as 
Demonstrações Financeiras foi dispensado de publicação nos termos do § 5º 
do Art. 133 da Lei 6.404/76. II.2. O Relatório Anual da Administração, 

Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, relativos 
ao exercício social findo em 31/12/2017, foram publicados no Diário Oficial 

do Estado de São Paulo, Diário de Sorocaba e Valor Econômico do Estado de 
São Paulo, todos no dia 09 de fevereiro de 2018, respectivamente nas 
páginas 3, 3, e E-3. II.3. Edital de Convocação publicado, em primeira 

convocação, no Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 09, 10 e 15 de 
fevereiro de 2018, nas páginas 3, 33 e 11, respectivamente, Diário de 
Sorocaba nos dias 09, 10 e 15 de fevereiro de 2018, nas páginas 8, 10 e 8, 

respectivamente, Valor Econômico do Estado de São Paulo nos dias 09, 10 e 
15 de fevereiro de 2018, nas páginas E-12, E-3 e E-2, respectivamente.  

 
III – Presença: III.1. Presença dos acionistas representando 69,59% 
(sessenta e nove vírgula cinquenta e nove) por cento do capital votante da 

Companhia, conforme assinatura no “Livro de Presença de Acionistas”. 
Presentes, ainda, membros do Conselho de Administração e da Diretoria da 

Companhia, da empresa de Auditoria Alpha Auditores Independentes S/S, e 
do contador da Companhia. 
 

IV – Composição da Mesa: IV.1. Na forma do Estatuto Social, assumiu a 
presidência da mesa diretora dos trabalhos o Sr. José Joaquim Paifer, o qual 
convidou a mim Ana Carolina Paifer, para servir de secretária, ficando assim 

composta a mesa.  
 

V – Encaminhamento e Deliberações: V.1. Após declarar aberta a reunião, 
o Sr. Presidente solicitou que fosse procedida a leitura da Ordem do dia, sob 
o seguinte teor: 

 
(a) Exame, discussão e votação do relatório da Administração, das Contas e 
das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 

de dezembro de 2017, acompanhados do Parecer dos Auditores 
Independentes; e 

 
(b) Deliberação sobre os resultados do exercício. 
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V.2. . Finda leitura do Edital, o Sr. Presidente, dando sequência aos 

trabalhos, iniciando a sessão, submeteu à apreciação da Assembleia os 
assuntos da ordem do dia, esclarecendo, preliminarmente, que os 
documentos de que trata a letra “a”, da pauta se encontravam sobre a mesa 

dos trabalhos, tendo sido dispensada, por unanimidade, a leitura das 
Demonstrações Contábeis e Financeiras, do Relatório da Administração, e do 

Relatório dos Auditores Independentes. 
 
Encerrada as discussões e colocados os itens da pauta em votação, foram 

tomadas as seguintes deliberações:  
 

a) Aprovar, por unanimidade e sem ressalvas, o relatório da Administração, 
das Contas e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social 
encerrado em 31/12/2017, acompanhados do Parecer dos Auditores 

Independentes; e 
 
(b) Aprovar, por unanimidade, a proposta da Administração de destinação do 

lucro do exercício no montante de R$ 4.064.884,51 (quatro milhões, sessenta 
e quatro mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), 

para absorção de prejuízos acumulados nos exercícios anteriores, razão pela 
qual não haverá valores a serem destinados para a conta de Reserva Legal e 
tampouco para distribuição de dividendos. 

 
VI – Documentos Arquivados na Sede Social: Publicações das 

Demonstrações Contábeis, dos Editais de Convocação, Cartas de Indicação, 
Currículo, Declarações, Procurações e demais documentos pertinentes às 
Assembleias. 

 
VII – Lavratura: Foi autorizada, por unanimidade de votos, a lavratura da 
presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no parágrafo 1º do 

artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações, bem como sua publicação com 
omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do parágrafo 2º do artigo 

130 da Lei das Sociedades por Ações. 
 
VIII - Conclusão: Concluída a matéria da pauta e não havendo nenhuma 

outra manifestação, o Presidente encerrou os trabalhos da Assembleia da 
qual, para constar, foi lavrada a presente Ata que, após lida e aprovada, foi 
assinada pelos presentes.  

 

Sorocaba (SP), 27 de fevereiro de 2018. 
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Acionistas:  

 

 

 

WHPH Participações e Empreendimentos S.A. 

representada por José Joaquim Paifer 

 

 

Mesa: 

 

José Joaquim Paifer 

Presidente 

 

 

Ana Carolina Paifer  

Secretária 

 

 


