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Extrato da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada
em 20 de dezembro de 2021, às 10:30 horas.

Reunião realizada por teleconferência no dia 20 de dezembro de 2021, às 10:30 horas, na
Sede da Companhia na Avenida das Nações Unidas, 14.261, 10º andar, Vila Gertrudes, São
Paulo, SP, com as presenças dos seguintes membros: Pedro Moreira Salles (Presidente do
Conselho de Administração), Alfredo Egydio Setúbal, Luiz Fernando Ziegler de Saint
Edmond, Marcelo Pereira Lopes de Medeiros, Rodolfo Villela Marino, Silvio Tini de Araújo
e Stacey Kirkpatrick Brown. Nesta reunião foram discutidos diversos assuntos, conforme
registrado a seguir:
I – PROJETO BIG CAT: Os membros do Conselho de Administração aprovaram a
aquisição de 49,9% (quarenta e nove inteiros e noventa centésimos por cento) das ações em
circulação representativas do capital social da Rothy’s Inc. (“Rothy’s”) por meio da
celebração dos seguintes contratos: (a) Series B Preferred Stock Purchase Agreement entre
a Companhia e a Rothy’s(“Series B SPA”); (b) Stock Purchase Agreements entre a
Companhia, Stephen P. Hawthornthwaite (“Stephen”), William Roth Martin (“W. Roth”, e,
em conjunto com Stephen, “Fundadores”) e o fundo Lightspeed Venture Partners XI, L.P.
(“Lightspeed“ e, em conjunto com os Fundadores, “Vendedores Principais“) (“Secondary
SPAs”); e (c) outros contratos e documentos relacionados (em conjunto com o Series B
Preferred Stock e os Secondary SPAs, os “Documentos da Operação”), para regular, os
direitos políticos e econômicos da Companhia e outras obrigações que a Companhia terá na
Rothy's (“Operação”).
O Operação consistirá na aquisição inicial, nesta data, pela Companhia de 958.236 novas
ações preferenciais classe B a serem emitidas pela Rothy’s (“Series B Preferred Stock”), no
valor total de US$50.000.000,00 (cinquenta milhões de dólares americanos), equivalente a
um valor unitário por Series B Preferred Stock de US$ 52,18 (“Preço por Ação“),
representativas de 6,4% do capital social da Rothy’s (considerando-se, portanto, um premoney equity value da Rothy’s de US$800.000.000,00 (oitocentos milhões de dólares

americanos) (“Primeira Tranche da Aquisição Primária”). Após a aprovação da Operação
pelas autoridades antitruste norte-americana competentes e em (ou até) 31 de março de 2022,
a aquisição adicional de 2.874.709 Series B Preferred Stocks a serem emitidas pela Rothy's,
no valor total de US$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de dólares americanos),
equivalente a um valor unitário por Series B Preferred Share igual ao Preço por Ação,
representativas de 17,1% do capital social da Rothy’s (“Segunda Tranche da Aquisição
Primária”). Com a implementação da Primeira Tranche da Aquisição Primária e da Segunda
Tranche da Aquisição Primária a Companhia passará a deter participação de 21,5% no
capital social da Rothy’s.
Ato contínuo e ainda no primeiro semestre de 2022, haverá uma outra etapa que
compreenderá uma oferta e uma aquisição secundária de ações: a Companhia iniciará uma
oferta para acionistas da Rothy’s (excluídos os Vendedores Principais) nos Estados Unidos
da América após a conclusão da Segunda Tranche da Aquisição Primária, por meio da qual
a Companhia poderá adquirir ações, opções e direitos de subscrição (warrants) dos demais
acionistas da Rothy’s (excluídos os Vendedores Principais), nos termos do Regulamento 14E
do Securities Exchange Act de 1934, conforme alterado, e demais legislações aplicáveis
(“Tender Offer”), sendo que tais acionistas poderão ou não participar desta Tender Offer.
Na hipótese de a Companhia não atingir o percentual de participação de 49,9% (quarenta e
nove inteiros e noventa centésimos por cento) das ações em circulação representativas do
capital social da Rothy’s com a aquisição nos termos da Tender Offer, os Vendedores
Principais alienarão para a Companhia uma quantidade de ações necessárias para permitir
que esta atinja o percentual de 49,9% (quarenta e nove inteiros e noventa centésimos por
cento) das ações em circulação representativas do capital social da Rothy’s ao final da
operação. A Companhia pagará o valor total de aproximadamente US$275.000.000,00
(duzentos e setenta e cinco milhões de dólares americanos) pela aquisição secundária total
(incluindo a Tender Offer), sendo cada ação adquirida pelo Preço por Ação.
Ato continuo, os membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram, ainda,
que o pagamento pela Companhia, nesta data, do valor de US$50.000.000,00 (cinquenta
milhões de dólares americanos) relativo à Primeira Tranche da Aquisição Primária, seja
realizado com recursos da própria Companhia.
A Companhia fica autorizada a tomar todas e quaisquer providências necessárias para a
celebração dos instrumentos necessários para formalização desta Operação.
II – RECURSOS – PROJETO BIG CAT: O Conselho ainda deliberou que as fontes de
recursos necessários ao pagamento referente à aquisição da participação societária da
Rothy’s, exceção feita ao pagamento inicial a ser realizado nessa data, deverão ser
oportunamente avaliadas e determinadas pela Diretoria da Companhia levando-se em conta
seus impactos societários e financeiros para, posteriormente serem aprovadas respeitandose a legislação societária e de mercado de capitais e o Estatuto Social da Companhia,
devendo ser considerada a opção de emissão de ações da Companhia, por meio de colocação
privada ou distribuição pública, de forma majoritária e considerando o compromisso

informado pelos acionistas que compõem o Bloco de Controle, de acompanharem tal
emissão minimamente na proporção de suas atuais participações.

Todas as apresentações correlatas à pauta da presente Reunião encontram-se arquivadas na
Sede Social da Companhia.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ata.
Declaro ser o presente cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 20 de dezembro de 2021.

_____________________________
Pedro Moreira Salles
Presidente

