
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES RECUPERACÃO

JUDICIAL DE BASSO COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA. 1056004-

07.2018.8.26.0100 2a VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERACÓES

JUDICIAIS DO FORO CENTRAL cíVEL DE SÃO PAULO/SP

1 0 CONVOCACÀO - 24 DE OUTUBRO DE 2018

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de outubro do ano de 2018 (do:s mii e

dezoito), às 10:00 horas, no Auditório do Hotel Panamericano, situado na Rua

Augusta, no 778, Consolação, na cidade de São Paulo — São Paulo, reumram-

se em Assembleia Geral de Credores ("AGC), os credores da sociedade

empresária BASSO COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA CBASSO" ou

"Recuperanda"), para deliberarem, nos termos do art 35, l. alineas "a, b e f da

Lei 11.101/2005 ("LRF") sobre: (i) aprovação, rejeição ou modificaçao do plano de

recuperação judicial apresentado pelo devedor, (ii) a constituição do Comité de

Credores, a escolha de seus membros e sua substituição; (iii) qualquer outra

matéria que possa afetar os interesses dos credores, conforme convocação

realizada por edital disponibilizado no DJE/TJSP no dia 29(vinte e nove) de

agosto de 2018 (dois mil e dezoito), Edição no 2648 (dois mil, seiscentos e

quarenta e oito), nos termos do art. 36 da LRF,

Os credores presentes, devidamente habilitados e em condições de votar, nos

termos do art. 37, SS 30 e 40 da LRF, assinaram a lista de presença que segue

em anexo e passa a fazer parte integrante desta ata.

Assumiu a presidência da AGC, nos termos do art. 37 da LRF, o Dr. Samuel

Fernando Húbler dos Santos, OAB/SP no 402.846, pessoa física responsável

pela condução do processo de Recuperação Judicial (art. 21, parágrafo único,

LRF), em nome da Administradora Judicial ("AJ"), Valor Consultores

Associados Ltda. ("Valor"), declarando aberta a AGC em 1a convocação.

A AJ convidou qualquer dos credores ou procuradores devidamente

constituídos e presentes para secretariar a AGC. Como náo houve aceitantes

do convite, a AJ indicou como Secretário o Dr. Fábio Roberto Colombo,

advogado, inscrito na OAB/PR sob o no 43.382, que foi aceito pela AGC,
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Na sequência, a AJ apresentou os membros da mesa, composta pelo: (i)
advogado da Recuperanda, Dr. ROGÉRIO ZAMPIER NICOLA, OAB/SP no
242 436; (ii) o consultor da Recuperanda, Sr. CARLOS ALBERTO PEIXOTO
CAMARA, CPF no 104 984 178-67; (iii) o Secretário e (iv) a própria
Administradora Judicial.

Ato contínuo, a AJ suspendeu os trabalhos por 10 (dez) minutos para
verificação e cômputo do quórum de instalação e de deliberação, conforme
tabela abaixo:

PRESENÇA

Presentes Classe I — Cabeça

Presentes Classe I - Valor (R$)
Presentes Classe II - Cabeça

Presentes Classe II - Valor (R$)
Presentes Classe III - Cabeça

Presentes Classe III - Valor (R$)

Presentes Classe IV - Cabeça

Presentes Classe IV - Valor (R$)

Presentes na AGC - Cabeça

Presentes na AGC - Valor (R$)

14

R$2.016.889,97

01

R$8.997.717,92

07

R$8.567.616,OO

01

R$7.680,OO

23

R$19.589.903,89

6,14%

31,84%

7,95%

75,16%

2,22%

6,35%

72,28%

Com observância ao disposto no art. 37, S 20 da LRF, foi declarada pela AJ a
falta de quórum suficiente para a instalação da AGC em 1a convocação.
Prejudicada a instalação nesta data, a AJ advertiu os presentes de que: (i) a
AGC será aberta e instalada em 2a convocação no próximo dia 21 (vinte e um)
de novembro de 2018 (dois mil e dezoito), neste mesmo local, com início
dos trabalhos às 10:00 horas, quando será realizada com a presença de
qualquer número de credores; (ii) estão dispensados da apresentação de

novos instrumentos de representação aqueles credores que já o fizeram para a

1a convocação; (iii) está reaberto o prazo para os demais credores
apresentarem instrumentos de representação à AJ, nos termos do art 37, S40
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da LRF. As habilitações poderão ser entregues no escritório da AJ ou também
via e-mail para o endereço aibasso@valorconsultores.com.br.

Considerações finais e ressalvas: Pediu a palavra o Dr. Israel Augusto de
Oliveira, OAB/SP no 285.676, representante do credor - AILTON CLEMENTE
FERREIRA DA SILVA, para que constasse em Ata que "fosse determinada a
manifestação da Recuperanda e da AJ quanto aos pontos elencados na
petição de fls. 2.461/2.463, a fim de esclarecer melhor a modificação do PRJ.".
Também pediu constasse em Ata o representante da credora HONEYWELL
INDÚSTRIA AUTOMOTIVA LTDA., sua presença nesta AGC.

Depois de tudo, a Administradora Judicial promoveu a projeção e leitura desta
ata, que, aprovada por unanimidade entre os presentes, segue assinada por
quem de direito para deliberação judicial. Assim, a AJ declarou encerrados os
trabalhos às 10:36 horas.

Administradora Jud•

VA N LT ESA IADOS LTDA.

Samu e nan o Hübler dos Santos, OAB/SP no 402.846

Secretário:

Fábio R mbo, OAB/PR no 43.382

o a R u eran a:



Consultor da Recuperanda:

Carlos Alberto Peixoto Carnara, CPF no 104.984.178-67

Credores — Classe I (Trabalhista)

AILTON CLEMENTE F ILVA

Israel i eira, OAB/SP no 285.676

A ONIO SEBA IÃO DE SOUZA

CPF no 001.146.228-09

Credores — Classe II (Garantia Real)

Cláudia Florindo, CPF no 105.533.678-89

*único credor da classe

Credores — Classe III (Quirografários)

HONEYWELL INDÚSTRIA AUTO TIVA LTDA.

Fernando lano Pires, OAB/SP no 354.532
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elipe Valente Maluly, OAB/SP no 36 902

Credores - Classe IV (ME e EPP)

SIMACLETO FERRAMENTARIA E USINAGEM LTDA - ME

e uiel Anacl to de ouza C Fn 0 2 6.596.417-49

*único cred pres te da classe


