JSL S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 52.548.435/0001-79
NIRE: 35.300.362.683
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2019
Local, Hora e Data: Realizada aos 08 dias do mês de abril de 2019, às 11 horas, na sede social da
JSL S.A. (“Companhia”), situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr. Renato
Paes de Barros, 1017, Conjunto 91, Edifício Corporate Park, Itaim Bibi, CEP 04530-001.
Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do Estatuto Social da Companhia,
tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
Mesa: Presidente: Fernando Antonio Simões; Secretária: Maria Lúcia de Araújo.
Ordem do Dia: Deliberar sobre a quantidade de ações ordinárias de emissão da Vamos Locação de
Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. (“Vamos”) e de titularidade da Companhia (“Ações”) a
serem alienadas no contexto da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações
ordinárias de emissão da Vamos (“Oferta”), cujo pedido de registro foi protocolado perante a
Comissão de Valores Mobiliários em 25 de fevereiro de 2019.
Deliberações: Examinadas e debatidas as matérias constantes da ordem do dia, foi deliberado, por
unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovar a alienação de até 34.014.204 Ações no
contexto da Oferta, representativas de 35,13% da participação acionária detida pela Companhia na
Vamos nesta data, quantidade esta que considera a eventual colocação de ações adicionais e
suplementares. Será aprovada oportunamente pelo Conselho de Administração o preço de venda das
Ações, conforme venha a ser acordado na data de precificação da Oferta, após a apuração do
resultado do procedimento de coleta de intenções de investimento a ser realizado junto a investidores
institucionais, no Brasil e no exterior, em consonância com o disposto no artigo 170, parágrafo 1º da
Lei nº 6.404/76, e em conformidade com o artigo 44 da Instrução CVM 400/2003 (bookbuilding).
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e
conferida, foi por todos assinada. Mesa: Fernando Antonio Simões – Presidente; Maria Lúcia de Araújo
– Secretária. Conselheiros presentes: Fernando Antonio Simões, Fernando Antonio Simões Filho,
Adalberto Calil, Álvaro Pereira Novis e Augusto Marques da Cruz Filho.
São Paulo, 08 de abril de 2019.
Confere com a original, lavrada em livro próprio.

____________________________________
Maria Lúcia de Araújo
Secretária da Mesa

