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ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2013
DATA, HORA E LOCAL: Em 14 de maio de 2013, às 18:00 horas, na Av. Paulista, 1938, 5º
andar, em São Paulo (SP).
PRESIDENTE: Ricardo Egydio Setubal.
QUORUM: A totalidade dos membros eleitos, com manifestação por email.
DELIBERAÇÕES TOMADAS: O Conselho de Administração da Companhia, no exercício
de atribuições previstas no subitem 5.3.12 do Estatuto Social, deliberou, por unanimidade: (i)
autorizar a contratação, com a Oki Electric Industry Co. Ltd. (“Oki”), objetivando a
formação de parceria estratégica (“Operação”) nas atividades de automação bancária e
comercial e de prestação de serviços; e (ii) autorizar a Diretoria da Companhia,
representada na forma de seu Estatuto Social, a firmar os seguintes documentos
necessários ao fechamento da operação:
a)

Share Purchase and Sale Agreement (Contrato de Compra e Venda de Ações), por
meio do qual a Itautec S.A. e sua afiliada Itautec Participações e Comércio S.A. obrigarse-ão a vender, à Oki, 70% (setenta por cento) do capital social da BR Indústria e
Comércio de Produtos e Tecnologia em Automação S.A., para a qual a Itautec S.A.
transferirá suas atividades de automação bancária e comercial e de prestação de
serviços;

b)

todos e quaisquer contratos acessórios e documentos que possam ser considerados
necessários para implementar as obrigações previstas no referido Share Purchase and
Sale Agreement, inclusive acordo de acionistas contendo cláusulas padrão a este tipo
de contrato, com inserção de cláusula contendo a possibilidade de transferência, por
meio de exercício de opções de compra ou venda, das participações detidas pela
Itautec e pela Itautec Participações na NewCo à Oki a partir do 3º aniversário do
Fechamento.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se,
encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos
assinada. São Paulo (SP), 14 de maio de 2013. (aa) Ricardo Egydio Setubal – Presidente;
Alfredo Egydio Arruda Villela Filho – Vice-Presidente; Henri Penchas, Olavo Egydio Setubal
Júnior, Reinaldo Rubbi, Renato Roberto Cuoco e Rodolfo Villela Marino – Conselheiros.
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