NATURA &CO HOLDING S.A.
CNPJ/ME 32.785.497/0001-97

Companhia Aberta

NIRE 35.3.0053158-2

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2019
I - Data, Hora e Local: 13 de novembro de 2019, às 16h00, na sede social da Natura
&Co Holding S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida Alexandre Colares, nº 1.188, sala A17, bloco A, Parque Anhanguera,
CEP 05106-000.
II – Convocação: Edital de Convocação publicado no Sistema Empresas.NET, nos
termos da Deliberação CVM nº 829/19, nos dias 14, 15 e 16 de outubro de 2019 e nos
jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico em suas edições de 15,
16 e 17 de outubro de 2019, nas páginas 16, 14 e 17, e B3, E4 e E3, respectivamente,
conforme disposto no artigo 124 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei das S.A.”). Nos termos do artigo 1º, § 2º da Instrução CVM nº 481/09, não
são aplicáveis à Companhia as regras da referida Instrução, tendo em vista que a
Companhia, nesta data, não possui ações em circulação.
III – Quórum: acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia,
conforme assinaturas constantes no livro de Presença de Acionistas. Presentes também
o Sr. Rogério Hernandez Garcia, representante legal da KPMG Auditores Independentes,
a Sra. Andréa de Brito Fuga, representante da Ernst & Young Assessoria Empresarial
Ltda. e o Sr. José Antonio de Almeida Filippo, Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores da Companhia.
IV – Composição da Mesa: Sr. Moacir Salzstein; Presidente; Sr. Itamar Gaino Filho;
Secretário.
V – Aviso aos Acionistas: foi consignado pela Mesa que, conforme Fato Relevante
divulgado nesta data, em cumprimento ao Agreement and Plan of Mergers (Contrato e
Plano de Incorporações, o “Contrato”) celebrado em 22 de maio de 2019 entre a
Companhia, a Natura Cosméticos S.A., companhia aberta inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 71.673.990/0001-77, a Avon Products, Inc., companhia existente de acordo com as leis
de Nova Iorque (“Avon”), a Nectarine Merger Sub I, Inc., companhia existente de acordo
com as leis de Delaware, e a Nectarine Merger Sub II, Inc., companhia existente de

acordo com as leis de Delaware (“Merger Sub II”), foi confirmada, a obtenção, de acordo
com todas as leis aplicáveis, da aprovação dos acionistas da Avon para a consumação
da incorporação da Merger Sub II pela Avon (definida no Contrato como “Company
Shareholder Approval”), em assembleia de acionistas da Avon realizada nesta data, às
10h00, horário de Nova Iorque. Foi portanto satisfeita a Condição Suspensiva
estabelecida para a eficácia das deliberações tomadas na Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia realizada nesta data, às 8h00, e efetivada a integralização
das ações pelos subscritores, na forma dos respectivos Boletins de Subscrição, de forma
que o capital social da Companhia, de R$ 1.115.169.982,28 (um bilhão, cento e quinze
milhões, cento e sessenta e nove mil, novecentos e oitenta e dois reais e vinte e oito
centavos), dividido em 495.393.460 (quatrocentas e noventa e cinco milhões, trezentas e
noventa e três mil, quatrocentas e sessenta) ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal passa a ser totalmente subscrito e integralizado. Foi também consignada a
presença da totalidade dos subscritores do aumento de capital da Companhia, compondo
o quórum de 100% do capital social da Companhia, conforme registros constantes do
livro de presença de acionistas.
VI - Ordem do Dia: deliberar sobre:
(1) a aprovação da nova redação do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia,
para refletir a integralização das ações subscritas na assembleia geral extraordinária da
Companhia realizada em 13 de novembro 2019, às 8h00, após efetivada a integralização
das ações pelos subscritores, na forma dos respectivos Boletins de Subscrição;
(2) a aprovação dos seguintes atos relativos à incorporação de ações da Natura
Cosméticos S.A., sociedade anônima, com sede na Avenida Alexandre Colares, nº 1188,
Vila Jaguara, CEP 05106-000, na cidade de São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 71.673.990/0001-77 (“Natura Cosméticos”), pela Companhia (“Incorporação de
Ações”): (2.a) aprovar o “Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da Natura
Cosméticos S.A. pela Natura &Co Holding S.A.” celebrado em 11 de outubro de 2019
pelas administrações da Companhia e da Natura Cosméticos (“Protocolo e Justificação
de Incorporação de Ações”); (2.b) ratificar a contratação da KPMG Auditores
Independentes, para a elaboração do laudo de avaliação do valor patrimonial contábil da
Natura Cosméticos, nos termos do artigo 252, §1º da Lei das S.A. (“Laudo de Avaliação
da Natura Cosméticos”); (2.c) aprovar o Laudo de Avaliação da Natura Cosméticos; (2.d)
aprovar a Incorporação de Ações, pelo valor patrimonial contábil, cuja eficácia ficará
condicionada à satisfação (ou renúncia, conforme o caso) das condições suspensivas

previstas no Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações; (2.e) aprovar o aumento
do capital social a ser subscrito e integralizado pelos administradores da Natura
Cosméticos em benefício de seus acionistas, com a alteração do art. 5º do Estatuto
Social (cuja eficácia ficará condicionada à satisfação (ou renúncia, conforme o caso) das
condições suspensivas previstas no Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações);
e (2.f) autorizar os diretores da Companhia a praticarem todos os atos necessários à
consumação da Incorporação de Ações; e
(3) a aprovação dos seguintes atos relativos à incorporação da Nectarine Merger Sub I,
Inc., companhia constituída de acordo com as leis do Estado de Delaware, Estados
Unidos da América (“Merger Sub I”), pela Companhia (“Incorporação”), em ato posterior à
Incorporação de Ações: (3.a) aprovar o “Protocolo e Justificação de Incorporação da
Nectarine Merger Sub, I, Inc. pela Natura &Co Holding S.A.” celebrado em 11 de outubro
de 2019 pelas administrações da Companhia e da Merger Sub I (“Protocolo e Justificação
de Incorporação”); (3.b) ratificar a contratação da Ernst & Young Assessoria Empresarial
Ltda., para a elaboração do laudo de avaliação do valor econômico da Merger Sub I, nos
termos do artigo 227, § 1º da Lei das S.A. (“Laudo de Avaliação da Merger Sub I”); (3.c)
aprovar o Laudo de Avaliação da Merger Sub I; (3.d) aprovar a Incorporação, cuja
eficácia ficará condicionada à satisfação (ou renúncia, conforme o caso) das condições
suspensivas previstas no Protocolo e Justificação de Incorporação; (3.e) aprovar o
aumento do capital social da Companhia a ser subscrito e integralizado pelos
administradores da Merger Sub I em benefício de seus acionistas, com a alteração do
caput do Artigo 5º e a consolidação do Estatuto Social, com eficácia condicionada à
satisfação (ou renúncia, conforme o caso) das condições suspensivas previstas no
Protocolo e Justificação de Incorporação; e (3.f) autorizar os diretores da Companhia a
praticar todos os atos necessários à consumação da Incorporação.
VII – Lavratura da Ata. Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e
a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o art.
130, §§ 1º e 2º da Lei das S.A.
VIII - Deliberações: Após as discussões relacionadas às matérias constantes da Ordem
do Dia, foram tomadas as seguintes deliberações:
(1) por unanimidade de votos, foi aprovada a nova redação do caput do Artigo 5º do
Estatuto Social da Companhia, para refletir a integralização das ações subscritas na
assembleia geral extraordinária da Companhia realizada em 13 de novembro de 2019, às

8h00, após efetivada a integralização das ações pelos subscritores, na forma dos
respectivos Boletins de Subscrição. O caput do Artigo 5º do Estatuto Social da
Companhia passa a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é
de R$ 1.115.169.982,28 (um bilhão, cento e quinze milhões, cento e sessenta e
nove mil, novecentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos), dividido em
495.393.460 (quatrocentas e noventa e cinco milhões, trezentas e noventa e três
mil, quatrocentas e sessenta) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”
(2) por unanimidade de votos, foram aprovados os seguintes atos relativos à
Incorporação de Ações:
(2.a) o Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações anexo à presente ata na forma
do Anexo I;
(2.b) a ratificação da contratação de KPMG Auditores Independentes, sociedade com
sede na Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, nº 105, Torre A, 6º, 7º, 8º, 11º e 12º
andares, Vila São Francisco, CEP 04711-904, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
57.755.217/0001-29, para a elaboração do Laudo de Avaliação da Natura Cosméticos;
(2.c) o Laudo de Avaliação da Natura Cosméticos;
(2.d) a Incorporação de Ações, cuja consumação, tendo em vista que as condições
suspensivas previstas no Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações foram
verificadas, será deliberada em reunião do Conselho de Administração ao término do
prazo de 30 (trinta) dias para o exercício do direito de retirada, nos termos da
Cláusula 6.2 do Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações; e
(2.e) o aumento do capital social, sujeito aos ajustes previstos no Protocolo e Justificação
de Incorporação de Ações, a ser subscrito e integralizado pelos administradores da
Natura Cosméticos, em benefício de seus acionistas, mediante a emissão de
370.266.482 (trezentos e setenta milhões, duzentas e sessenta e seis mil, quatrocentas e
oitenta e duas) ações ordinárias da Companhia, pelo preço de subscrição total de
R$ 1.101.013.735,76 (um bilhão, cento e um milhões, treze mil, setecentos e trinta e
cinco reais e setenta e seis centavos), correspondente a R$ 2,973571169 (dois vírgula
nove sete três cinco sete um um seis nove reais) por ação, que corresponde ao valor

patrimonial contábil por ação em 31 de dezembro de 2018, ajustado para refletir a
quantidade de ações do capital social da Companhia mantidas em tesouraria na presente
data, a serem canceladas, nos termos do Protocolo e Justificação de Incorporação de
Ações. Do preço de subscrição total, o valor de R$ 370.266.482,00 (trezentos e setenta
milhões, duzentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e dois reais),
correspondente a R$ 1,00 (um real) por ação, foi destinado à conta de capital social e o
restante, no valor de R$ 730.747.253,76

(setecentos e trinta milhões, setecentos e

quarenta e sete mil, duzentos e cinquenta e três reais e setenta e seis centavos),
correspondente a R$ 1,973571169 (um vírgula nove sete três cinco sete um um seis nove
reais) por ação, foi destinado à reserva de capital da Companhia. Uma vez efetivado o
aumento de capital mencionado acima, e sujeito aos ajustes previstos no Protocolo e
Justificação de Incorporação de Ações, o capital social total da Companhia será de
R$ 1.485.436.464,28 (um bilhão, quatrocentos e oitenta e cinco milhões, quatrocentos e
trinta e seis mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito centavos), dividido
em 865.659.942 (oitocentos e sessenta e cinco milhões, seiscentas e cinquenta e nove
mil, novecentas e quarenta e duas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
As ações ordinárias a serem atribuídas aos acionistas da Natura Cosméticos, em
substituição às ações ordinárias de emissão da Natura Cosméticos de que são titulares,
terão os mesmos direitos atribuídos às ações ordinárias de emissão da Companhia então
existentes, e participarão integralmente de todos os benefícios, incluindo dividendos,
juros sobre o capital próprio e outros proventos que vierem a ser declarados pela
Companhia a partir da data de consumação da Incorporação de Ações. Em função do
aumento de capital ora aprovado, uma vez efetivado o aumento de capital mencionado
acima, e sujeito aos ajustes previstos no Protocolo e Justificação de Incorporação de
Ações, o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia deverá ter a seguinte
redação:
“Artigo 5º - O capital social da Companhia, subscrito e integralizado, é de
R$ 1.485.436.464,28 (um bilhão, quatrocentos e oitenta e cinco milhões,
quatrocentos e trinta e seis mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e
oito centavos), dividido em 865.659.942 (oitocentos e sessenta e cinco milhões,
seiscentas e cinquenta e nove mil, novecentas e quarenta e duas) ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”
A eficácia do aumento de capital e da alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto social
da Companhia fica condicionada à efetiva consumação da Incorporação de Ações.

(2.f) a autorização para a administração da Companhia praticar todos os atos
necessários à consumação da Incorporação de Ações; e
(3) por unanimidade de votos, foram aprovados os seguintes atos relativos à
Incorporação:
(3.a) o Protocolo e Justificação de Incorporação, anexo à presente ata na forma do
Anexo II;
(3.b) a ratificação da contratação da Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda.,
sociedade com sede na cidade de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, 1909, Torre Norte, 10º andar, CEP 04543-011, inscrita no CNPJ/ME
59.527.788/0001-31, para a elaboração do Laudo de Avaliação da Merger Sub I;
(3.c) o Laudo de Avaliação da Merger Sub I;
(3.d) a Incorporação, cuja eficácia fica condicionada à satisfação (ou renúncia, conforme
o caso) das condições suspensivas previstas no Protocolo e Justificação de Incorporação
e cuja consumação será deliberada em reunião do Conselho de Administração, nos
termos da Cláusula 6.2 do Protocolo e Justificação de Incorporação;
(3.e) condicionado à satisfação (ou renúncia, conforme o caso) das condições
suspensivas previstas no Protocolo e Justificação de Incorporação e cuja consumação
será deliberada em reunião do Conselho de Administração, nos termos da Cláusula 6.2
do Protocolo e Justificação de Incorporação, o aumento do capital social, a ser subscrito
e integralizado pelos administradores da Merger Sub I, em benefício dos titulares de
direitos de receber ações da Merger Sub I, mediante a emissão de 265.792.778
(duzentos e sessenta e cinco milhões, setecentas e noventa e duas mil, setecentas e
setenta e oito) ações ordinárias, sujeito aos ajustes previstos no Protocolo e Justificação
de Incorporação, incluindo eventuais ajustes com base no Contrato e na potencial
conversão das Ações Preferenciais de Classe C da Avon em ações ordinárias da Avon
previamente à Data de Consumação da Incorporação. Sujeito a esses ajustes, a emissão
de ações será feita pelo preço de subscrição total de R$ 8.711.000.000,00 (oito bilhões,
setecentos e onze milhões de reais), correspondente a R$ 32,7736519613035 (trinta e
dois reais vírgula sete sete três seis cinco um nove seis um três zero três cinco centavos)
por ação. Do preço de subscrição total, o valor de R$ 2.852.268.492,00 (dois bilhões,

oitocentos e cinquenta e dois milhões, duzentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e
noventa e dois reais), correspondente a R$ 10,7311737868213 (dez reais vírgula sete
três um um sete três sete oito oito dois um três centavos) por ação, será destinado à
conta de capital social e o restante, no valor de R$ 5.858.731.508,00 (cinco bilhões,
oitocentos e cinquenta e oito milhões, setecentos e trinta e um mil, quinhentos e oito
reais), correspondente a R$ 22,0424781744822 (vinte e dois reais vírgula zero quatro
dois quatro sete oito um sete quatro quatro oito dois dois centavos) por ação, deverá ser
destinado à reserva de capital da Companhia. Uma vez efetivado o aumento de capital
mencionado acima, e sujeito aos ajustes previstos no Protocolo e Justificativa de
Incorporação, o capital social total da Companhia será de R$ 4.337.704.956,28 (quatro
bilhões, trezentos e trinta e sete milhões, setecentos e quatro mil, novecentos e cinquenta
e seis reais e vinte e oito centavos), dividido em 1.131.452.720 (um bilhão, centro e trinta
e um milhões, quatrocentas e cinquenta e duas mil, setecentas e vinte) ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal. Os ADRs ou ações ordinárias a serem atribuídas aos
acionistas da Merger Sub I (a critério dos acionistas), em substituição às ações de
emissão da Merger Sub I de que sejam titulares, terão os mesmos direitos atribuídos às
ações ordinárias de emissão da Companhia então existentes, e participarão
integralmente de todos os benefícios, incluindo dividendos, juros sobre o capital próprio e
outros proventos que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da data de
consumação da Incorporação. Em razão do aumento de capital decorrente da
Incorporação, o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia deverá ser alterado
para refletir o novo valor do capital social e o número de ações. Após a confirmação pelo
Conselho de Administração do valor do capital social e quantidade de ações emitidas,
nos termos do Protocolo e Justificativa de Incorporação, a averbação da redação
atualizada do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia será submetida à
primeira assembleia geral de acionistas a ser realizada após a data de consumação da
Incorporação; e
(3.f) a autorização para os diretores da Companhia praticarem todos os atos necessários
à consumação da Incorporação.

VII – Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a
presença de todos e deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a assembleia
para que se lavrasse a presente ata, a qual, depois de lida, discutida e achada conforme,
foi aprovada e assinada pelos acionistas presentes, pelo Secretário e pelo Senhor
Presidente.
São Paulo, 13 de novembro de 2019
Mesa:
____________________________
Moacir Salzstein
Presidente

____________________________
Itamar Gaino Filho
Secretário

Acionistas:
ANTONIO LUIZ DA CUNHA SEABRA; GUILHERME PEIRAO LEAL; PEDRO LUIZ
BARREIROS PASSOS; LUCIA HELENA RIOS SEABRA; FELIPE PEDROSO LEAL;
RICARDO PEDROSO LEAL; PASSOS PARTICIPACOES S.A; NORMA REGINA
PINOTTI; VINICIUS PINOTTI; FABRICIUS PINOTTI; MARIA HELI DALLA COLLETA DE
MATTOS; GUSTAVO DALLA COLLETTA DE MATTOS; FABIO DALLA COLLETTA DE
MATTOS

P.p. Itamar Gaino Filho

