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Id: 2088206

BTG PACTUAL G7 HOLDING S.A.
CNPJ N.º 17.252.858/0001-46 - NIRE 33.300.305.360

Ata da AGE Realizada em 28/12/2017. 1. Data, Hora e Local: Aos
28/12/2017, às 09h, na sede social da BTG Pactual G7 Holding S.A.
("Cia."), localizada no RJ/RJ, na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar,
parte, Torre Corcovado, CEP 22250-040. 2. Presença: Acionistas re-
presentando a totalidade do capital social da Cia., conforme assina-
turas constantes no "Livro de Presença de Acionistas". Dispensada a
publicação de Editais de Convocação, conforme o disposto no art.
124, §4º da Lei nº 6.404/76. 3. Mesa: Os trabalhos foram presididos
pelo Sr. Marcelo Kalim e secretariados pelo Sr. Roberto Balls Sallouti.
4. Deliberações tomadas pela totalidade dos acionistas da Cia:
4.1. Aprovar a prestação de garantia, pela Cia., especificamente na
forma de garantia fidejussória, em operação de crédito firmada entre a
BTG Pactual Proprietary Feeder (1) Limited, Cia. constituída de acor-
do com as leis das Ilhas Cayman ("Prop Feeder") e Banco Bradesco
S.A., New York Branch, filial de uma instituição financeira brasileira
("Bradesco"), na qual a Cia. poderá garantir fidejussoriamente um cré-
dito tomado pela Prop Feeder de valor que corresponda a até US$

110.000.000,00, através da celebração de um Contrato de Empréstimo
(Loan Agreement), datado de 28/12/2017, celebrado entre a Prop Fe-
eder, o Bradesco, BTG Pactual Holding S.A. e a Cia.. 4.2. Autorizar e
outorgar poderes, no prazo de 12 (doze) meses, a contar da presente
data, para todos os fins e efeitos legais, aos Srs. BRUNO DUQUE
HORTA NOGUEIRA, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula
de identidade RG nº M-8.036.395 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob
o nº 284.954.908-89, NANDIKESH ANILKUMAR DIXIT, brasileiro, ca-
sado, advogado, inscrito na OAB/SP sob o nº 203.968 e inscrito no
CPF/MF sob o nº 265.991.998-44; GABRIEL FERNANDO BARRETTI,
brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade nº
354.388-55 - SSP/SP, CPF nº 315.565.168-78; MARCELO BITTEN-
COURT GUARIENTO, brasileiro, solteiro, administrador de empresas,
portador da cédula de identidade nº 13.274.935 e inscrito no CPF/MF
sob o nº 104.170.118-73 e a Sra. FERNANDA ORTIZ SILVA, brasi-
leira, casada, advogada, cédula de identidade nº 36.196.196-0,
SSP/SP e CPF nº 324.647.558-00 todos residentes e domiciliados na
Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Av. Brigadeiro Faria
Lima, 3477, 14º andar, Itaim Bibi, 04538-133, possam em conjunto

com um Diretor Estatutário, assinem em nome da Companhia: (i) Con-
trato de Empréstimo (Loan Agreement), datado de 28 de dezembro de
2017, a ser celebrado entre BTG Pactual Proprietary Feeder (1) Li-
mited, Banco Bradesco S.A., New York Branch, BTG Pactual Holding
S.A. e a Companhia; e (ii) quaisquer outros documentos necessários
para a realização da garantia ora aprovada. 5. Encerramento: Nada
mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela qui-
sesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os
trabalhos da AGE pelo tempo necessário à lavratura desta Ata no li-
vro próprio. Após a lavratura da Ata da AGE, a presente Ata foi lida,
conferida, achada conforme e aprovada, e, encerrados os trabalhos,
foi então assinada por todos os presentes. Mesa: Marcelo Kalim -
Presidente; e Roberto Balls Sallouti - Secretário. Acionistas: Marcelo
Kalim; Roberto Balls Sallouti; Antonio Carlos Canto Porto Filho; Re-
nato Monteiro dos Santos; e Guilherme da Costa Paes. Certifico que
confere com a original lavrada em livro próprio. RJ, 28/12/2017.
Roberto Balls Sallouti - Secretário. Arquivada na Jucerja sob o nº
3155127 em 16/02/2018. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Ge-
ral. Id: 2088399


