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I - Data, Hora e Local: Aos 21 dias de novembro de 2017, às 15 horas, na 

sede social da Companhia, localizada na Rua Messias Pereira de Paula nº 
333, parte 3, bairro Elton Ville, Cep 14046-640, em Sorocaba, Estado de São 
Paulo. 

 
II - Presenças: Presente a totalidade dos membros do Conselho de 

Administração. 
 
III - Composição da Mesa: Na forma do Estatuto Social, assumiu a 

Presidência da mesa diretora dos trabalhos, o Sr. Joaquim José Paifer, o 
qual convidou a mim, Ana Carolina Paifer, para servir de Secretário, ficando 

assim composta a mesa.  
 
IV – Encaminhamento e Deliberações: IV.1. Após declarar aberta a 

reunião, o Sr. Presidente solicitou que fosse procedida a leitura da Ordem do 
dia, previamente distribuída a todos presentes, sob o seguinte teor: a) 
Analisar a proposta da Diretoria da Companhia de participar na constituição 

de uma nova empresa, na qualidade de sócia acionista, com atividades 
relacionadas ao desenvolvimento de novas tecnologias para o mercado 
financeiro, criação de estruturas de blockchain e criação de criptomoedas 
(tokens virtuais); e b) Definir o percentual de participação no capital da nova 

empresa. IV.2. Finda leitura do Edital, o Presidente, dando sequência aos 
trabalhos, submeteu à apreciação do Conselho os assuntos da ordem do dia 
e, por decisão unânime, deliberaram: a) Aprovar a participação da 

Companhia na constituição de uma nova empresa que terá por objeto o 
desenvolvimento de novas tecnologias para o mercado financeiro, criação de 
estruturas de blockchain e criação de criptomoedas (tokens virtuais); e b) 

Aprovar a participação direta da Companhia na nova empresa com um 
percentual de até 99,99% do total das ações a serem emitidas. 

 
V - Conclusão: Concluídos os assuntos em pauta e nada mais havendo a ser 
tratado, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada esta ata que, lida e 

aprovada, será assinada pelos Senhores Conselheiros.  
 

Sorocaba (SP), 21 de novembro de 2017. (a.a.) Conselheiros: José Joaquim 
Paifer (Presidente), Ana Carolina Paifer (Secretária), Maria Cecília Paifer de 
Carvalho, Eric Gaigher, e Zilla Patricia Bendit.  
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Certifico que a presente é cópia fiel da original lavrada no livro de Atas de 
Reuniões do Conselho de Administração da Atom Empreendimentos e 

Participações S.A. 
 
 

 

José Joaquim Paifer 
Presidente 

 

 

Ana Carolina Paifer  
Secretária 

 


