
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BANCO DAYCOVAL S.A. 

 
CNPJ nº 62.232.889/0001-90 

NIRE 35300524110 

 

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA 
EM 05.03.2020 

 

DATA: 
05 de março de 2020, às 11:00 horas. 
 

LOCAL: 
Sede social do Banco Daycoval S.A. (“Companhia”), na Av. Paulista, nº 1793 - 
Bela Vista - São Paulo - SP. 
 

PRESENÇA: 
Acionistas representando 100% (cem por cento) das ações representativas do 
capital social e das ações com direito a voto de emissão da Companhia, 
conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.   
 

MESA: 
Presidente: Sasson Dayan. 
Secretário: Morris Dayan. 
 

ORDEM DO DIA:  
1. Deliberar sobre o desdobramento da totalidade das ações ordinárias e 

preferenciais da sociedade, de forma que cada 1 (uma) ação atualmente 
existente seja substituída por 6 (seis) novas ações; 

2. Alterar o limite de capital autorizado previsto no caput do artigo 8º do Estatuto 

Social; 
3.  Alterar a redação do artigo 13 do Estatuto Social para refletir nova regra em 

relação aos conselheiros independentes; 
4. Alterar a redação do caput do artigo 31, do parágrafo 1º do artigo 44 e do 

artigo 58 do Estatuto Social para efetuar melhorias de redação; e 
5. Reformar e consolidar o Estatuto Social para refletir as deliberações 

constantes dos itens 1, 2, 3 e 4 acima. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

DELIBERAÇÕES: 
 Após os debates, foram aprovadas por unanimidade, as seguintes deliberações: 

 
1. Realizar o desdobramento da totalidade das ações ordinárias e preferenciais 

da Companhia, quais sejam, 315.112.153 (trezentas e quinze milhões, cento 
e doze mil, cento e cinquenta e três) ações nominativas, escriturais e sem 
valor nominal, sendo 220.578.507 (duzentas e vinte milhões, quinhentas e 
setenta e oito mil, quinhentas e sete) ordinárias e 94.533.646 (noventa e 
quatro milhões, quinhentas e trinta e três mil, seiscentas e quarenta e seis) 
preferenciais, de forma que cada 1 (uma) ação atualmente existente seja 
substituída por 6 (seis) novas ações. Consequentemente, o capital social de 
R$3.557.259.798,92 (três bilhões, quinhentos e cinquenta e sete milhões, 
duzentos e cinquenta e nove mil, setecentos e noventa e oito reais e noventa 
e dois centavos), passa a ser dividido em 1.890.672.918 (um bilhão, 
oitocentas e noventa milhões, seiscentas e setenta e duas mil, novecentas 
e dezoito) ações nominativas, escriturais e sem valor nominal, sendo 
1.323.471.042 (um bilhão, trezentas e vinte e três milhões, quatrocentas e 
setenta e uma mil e quarenta e duas) ações ordinárias e 567.201.876 
(quinhentas e sessenta e sete milhões, duzentas e uma mil, oitocentas e 
setenta e seis) ações preferenciais.  

 
1.1. As ações desdobradas são distribuídas aos acionistas, na seguinte 

proporção: 
 

Acionistas Quantidade de Ações 

Posição Anterior Posição Atual 

ON PN TOTAL ON PN TOTAL 

Sasson Dayan  47.782 20.477 68.259 286.692 122.862 409.554 

Salim Dayan 64.999.689 27.857.010 92.856.699 389.998.134 167.142.060 557.140.194 

Morris Dayan 64.999.689 27.857.010 92.856.699 389.998.134 167.142.060 557.140.194 

Carlos Moche Dayan 64.999.689 27.857.010 92.856.699 389.998.134 167.142.060 557.140.194 

Rony Dayan 25.531.658 10.942.139 36.473.797 153.189.948 65.652.834 218.842.782 

TOTAL 220.578.507 94.533.646 315.112.153 1.323.471.042 567.201.876 1.890.672.918 

 
  

2. Alterar o limite de capital autorizado previsto no caput do Artigo 8º do 
Estatuto Social para até 3.000.000.000 (três bilhões) de ações ordinárias ou 
preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, sem 
guardar proporção entre as ações de cada espécie, observando-se, quanto 
às ações preferenciais, o limite máximo previsto em lei. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

3. Alterar a redação do artigo 13 do Estatuto Social, para refletir nova regra em 
relação à definição e ao enquadramento dos conselheiros independentes. 
 

4. Alterar a redação do caput do artigo 31, do parágrafo 1º do artigo 44 e do 
artigo 58 do Estatuto Social para efetuar melhorias de redação. 
 

5. Em virtude das deliberações tomadas, os acionistas aprovaram ainda a 
alteração do “caput” dos artigos 6° e 8º, “caput” e parágrafos do artigo 13, 
“caput” do artigo 31, parágrafo 1º do artigo 44 e artigo 58 do Estatuto Social, 
os quais passam a vigorar com a seguinte redação: 
 
Artigo 6º - O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado, é de 
R$3.557.259.798,92 (três bilhões, quinhentos e cinquenta e sete milhões, duzentos e 
cinquenta e nove mil, setecentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos), 
dividido em 1.890.672.918 (um bilhão, oitocentas e noventa milhões, seiscentas e 
setenta e duas mil, novecentas e dezoito) ações nominativas, escriturais e sem valor 
nominal, sendo 1.323.471.042 (um bilhão, trezentas e vinte e três milhões, quatrocentas 
e setenta e uma mil e quarenta e duas) ações ordinárias e 567.201.876 (quinhentas e 
sessenta e sete milhões, duzentas e uma mil, oitocentas e setenta e seis) ações 
preferenciais. 
 
Artigo 8º - A Sociedade fica autorizada a aumentar o seu capital social, independente 
de reforma estatutária, em até 3.000.000.000 (três bilhões) de ações ordinárias ou 
preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, sem guardar proporção 
entre as ações de cada espécie, observando-se, quanto às ações preferenciais, o limite 
máximo previsto em lei.  

 
Artigo 13 - O Conselho de Administração é órgão colegiado, composto por, no mínimo, 
05 (cinco) e, no máximo, 10 (dez) membros, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, 
que indicará dentre eles o Presidente, com mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida 
a reeleição. 
 
Parágrafo 1º - A Assembleia Geral determinará pelo voto da maioria absoluta, não se 
computando os votos em branco, previamente à sua eleição, o número de cargos do 
Conselho de Administração a serem preenchidos em cada mandato unificado de dois 
anos. 

Parágrafo 2º - Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo, 2 (dois) ou 20% 

(vinte por cento), o que for maior, deverão ser Conselheiros Independentes, conforme a 

definição do Regulamento do Novo Mercado, devendo a caracterização dos indicados ao 

Conselho de Administração como Conselheiros Independentes ser deliberada na 

Assembleia Geral que os eleger. Quando, em decorrência do cálculo do percentual 

referido no parágrafo acima, o resultado gerar um número fracionário, a Sociedade deve 

proceder ao arredondamento para o número inteiro imediatamente superior 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Parágrafo 3º - Para fins deste Estatuto Social, considera-se Conselheiro Independente 
aquele que: (i) não é Acionista Controlador direto ou indireto da Sociedade; (ii) não tenha 
seu exercício de voto nas reuniões do Conselho de Administração vinculado por acordo 
de acionistas que tenha por objeto matérias relacionadas à Sociedade; (iii) não é cônjuge, 
companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, até segundo grau do Acionista 
Controlador, de administrador da Sociedade ou de administrador do Acionista 
Controlador; e (iv) não foi, nos últimos 3 (três) anos, empregado ou Diretor da Sociedade 
ou do seu Acionista Controlador. Nas companhias com Acionista Controlador, é também 
considerado Conselheiro Independente aquele eleito mediante faculdade prevista nos 
parágrafos 4° e 5° do Artigo 141 da Lei das Sociedades por Ações. 
 
Parágrafo 4º - Ainda, para fins de enquadramento do Conselheiro Independente, as 
situações descritas abaixo devem ser analisadas de modo a verificar se implicam perda 
de independência do Conselheiro Independente em razão das características, magnitude 
e extensão do relacionamento: (i) é afim até segundo grau do Acionista Controlador, de 
administrador da Sociedade ou de administrador do Acionista Controlador; (ii) foi, nos 
últimos 3 (três) anos, empregado ou diretor de sociedades coligadas, controladas ou sob 
controle comum; (iii) tem relações comerciais com a Sociedade, o seu Acionista 
Controlador ou sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum; (iv) ocupa 
cargo em sociedade ou entidade que tenha relações comerciais com a Sociedade ou com 
o seu Acionista Controlador que tenha poder decisório na condução das atividades da 
referida sociedade ou entidade; (v) recebe outra remuneração da Sociedade, de seu 
Acionista Controlador, sociedades coligadas, controladas ou sob controle comum além 
daquela relativa à atuação como membro do Conselho de Administração ou de comitês 
da Sociedade, de seu Acionista Controlador, de suas sociedades coligadas, controladas 
ou sob controle comum, exceto proventos em dinheiro decorrentes de participação no 
capital social da Sociedade e benefícios advindos de planos de previdência 
complementar. 
 
Parágrafo 5º - O Presidente do Conselho de Administração, em suas ausências ou 
impedimentos temporários, será substituído pelo Conselheiro que ele próprio designar. 
 
Parágrafo 6º - No caso de vacância do cargo de Presidente do Conselho de 
Administração, será convocada a Assembleia Geral no prazo de 30 (trinta) dias, para 
escolher o substituto, que completará o prazo de gestão do substituído. 
 
Parágrafo 7º - Em caso de vacância em outro cargo do Conselho de Administração, o 
seu Presidente designará o substituto, observados os preceitos legais e deste Estatuto 
Social, que servirá até a primeira Assembleia Geral que eleger novos Conselheiros. 
 
Parágrafo 8º - Nos casos de impedimento temporário ou ausência, os Conselheiros 
serão substituídos entre si, por indicação do Presidente. 
 
Parágrafo 9º - Os cargos de presidente do Conselho de Administração e de principal 
executivo da Sociedade não poderão ser acumulados pela mesma pessoa. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Artigo 31 - As deliberações da Assembleia Geral ressalvadas as exceções previstas em lei 

e observado o disposto no artigo 52, parágrafo 1º, serão tomadas por maioria absoluta 

de votos, não se computando os votos em branco. 

Artigo 44 – (...) 

Parágrafo 1º - Os dividendos declarados pelo Conselho de Administração serão 
colocados à disposição dos acionistas no prazo de 60 (sessenta) dias da data em que 
forem declarados e, em qualquer caso, dentro do exercício social. 

Artigo 58 - Os casos omissos neste Estatuto serão disciplinados pela Lei das Sociedades 

por Ações, pelo Regulamento do Nível 2 e pela legislação aplicável às instituições 

financeiras, sendo decididos ou solucionados pelo Conselho de Administração à luz 

desses normativos. 

 
5.1. Para efeito de arquivamento na Junta Comercial do Estado de São 

Paulo, o Estatuto Social, devidamente consolidado, é apensado ao 
final da presente ata. 

 

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a palavra foi oferecida a todos que 
dela quisessem fazer uso e, ninguém se manifestando, a assembleia foi 
suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, 
a ata foi lida e, estando em conformidade, foi assinada por todos os presentes. 
São Paulo, 05 de março de 2020. 
Assinaturas:  
Presidente: Sasson Dayan 
Secretário: Morris Dayan 
Acionistas: SASSON DAYAN; 

SALIM DAYAN; 
MORRIS DAYAN;  
CARLOS MOCHE DAYAN;  
RONY DAYAN.  

 
A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.  
 
 
 
 
SASSON DAYAN 
Presidente  

MORRIS DAYAN 
Secretário 

 


