Em atendimento ao disposto na Política de Votos da Safari Capital Gestão de Recursos
Ltda. (“Safari”), dá-se, por meio deste documento, total conhecimento aos quotistas dos
fundos por ela geridos da participação dos Fundos SAFARI MASTER FIM, CNPJ nº
22.899.381/0001-25, SAFARI MASTER PREV CEM FIM FIFE, CNPJ nº 33.377.702/0001-48
e SAFARI MASTER PREV FIM, CNPJ nº 28.516.203/0001-54, na Assembleia Geral
Extraordinária (AGE) da LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. realizada em
26.01.2021.

A Ata desta Assembleia encontra-se disponível no site da companhia no endereço
https://api.mziq.com/mzfilemanager/v2/d/a8a11432-9651-4cc3-9064eletrônico
ff466658c119/e2703d9d-e9af-a6ac-c602-9d75e301f461?origin=1

Os votos foram dados por meio de procuração outorgada para que o procurador votasse
no seguinte sentido:

AGE - LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. de 26 de janeiro de 2021

ORDEM DO DIA:
I. desdobramento da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia, na
proporção de 01 (uma) ação ordinária para 4 (quatro) ações ordinárias, sem qualquer
alteração no valor do capital social, conforme deliberação em reunião do Conselho
de Administração realizada no dia 08 de janeiro de 2021.
A favor ( X )
Contra ( )
Abstenção ( )
II. aumento do valor do capital social autorizado para R$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões
de reais).
A favor ( X )
Contra ( )
Abstenção ( )

III. alteração dos caputs dos artigos 5º e 6º do Estatuto Social da Companhia e aprovação
de sua consolidação, para refletir: (a) o novo número de ações ordinárias
representativas do capital social da Companhia em razão do desdobramento
mencionado no item (i) da ordem do dia; e (b) o novo valor do capital autorizado da
Companhia mencionado no item (ii) da ordem do dia. Essa oportunidade de alteração
ao caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia será aproveitada, ainda, para
atualizar o valor do capital social da Companhia resultante dos aumentos de capital
deliberados pelo Conselho de Administração após a última consolidação do Estatuto
Social da Companhia. Desta forma, com a aprovação, a nova redação do caput do
artigo 5º do Estatuto Social da Companhia contemplará o valor atualizado do capital
social da Companhia, e o número de ações ordinárias a serem desdobradas
contemplará todas as ações emitidas pela Companhia até a presente data, passando
a ter a seguinte redação:
“Artigo 5º
O capital social da Companhia, totalmente subscrito e
integralizado, é de R$644.111.059,64 (seiscentos e quarenta e quatro milhões,
cento e onze mil, cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), dividido
em 507.261.772 (quinhentas e sete milhões, duzentas e sessenta e um mil,
setecentas e setenta e duas) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor
nominal.”
Com a aprovação, a nova redação do caput do artigo 6º do Estatuto Social da
Companhia contemplará o novo valor do capital autorizado da Companhia passando
a ter a seguinte redação:
“Artigo 6º
A Companhia está autorizada a aumentar o capital social até
o limite de R$5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais), por deliberação do
Conselho de Administração, independentemente de reforma estatutária.”
A favor ( X )
Contra ( )
Abstenção ( )
IV. autorização aos Diretores da Companhia para praticarem todos os atos necessários à
implementação das deliberações mencionadas nos itens (i), (ii) e (iii) da ordem do dia.
A favor ( X )

Contra ( )

Abstenção ( )

