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Barueri, 28 de março de 2019 – A Smiles Fidelidade S.A. (BM&FBOVESPA: SMLS3) (“Companhia” ou
“Smiles”), em cumprimento ao disposto à Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme
alterada posteriormente, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em reunião do
Conselho de Administração realizada na presente data, foi aprovada a indicação do Sr. André Fehlauer
como sucessor ao cargo de Diretor Presidente da Companhia em substituição ao Sr. Leonel Dias de
Andrade Neto.
O Conselho da Administração deliberou por aceitar a renúncia do Sr. Leonel, sendo aprovado seu
desligamento do cargo de Diretor Presidente da Companhia com eficácia em 31 de dezembro de 2019.
Por questões de foro pessoal o Sr. Leonel Dias de Andrade Neto decidiu que deixará o cargo de Diretor
Presidente após exercê-lo por mais de 6 anos, tendo conduzido a empresa desde sua fundação,
passando pelo processo de abertura de capital, seu ingresso no segmento do Novo Mercado, e mais
recentemente, em sua consolidação na liderança do mercado de fidelidade no Brasil.
Leonel deixa como marcas de sua gestão importantes conquistas empresariais para a Companhia,
com destaque para o início das operações internacionais da Smiles e as diversas inovações associadas
à satisfação dos seus mais de 15 milhões de clientes.
A Companhia esclarece que o Sr. Leonel Dias de Andrade Neto permanecerá em pleno exercício de
seu cargo até 31 de dezembro de 2019 e atuará diretamente no processo de transição de suas
responsabilidades até seu efetivo desligamento da Companhia.
O Sr. André Fehlauer deixará seu atual cargo de Diretor Geral das operações Smiles Argentina em 30
de junho de 2019, quando passará a apoiar a diretoria executiva da Companhia no Brasil e participará
de um processo de transição para assumir seu novo cargo de Diretor Presidente a partir de 2020.
O Sr. Andre Fehlauer é um executivo com mais de 20 anos de experiência no setor de cartões de
crédito e varejo financeiro, e também faz parte da diretoria da Smiles desde 2013.
A efetiva eleição do Sr. Andre Fehlauer pelo Conselho de Administração se dará oportunamente, nos
termos do disposto no Artigo 16, b, do Estatuto Social da Companhia.
Os Conselheiros registraram seus votos de agradecimento pelo empenho, dedicação e enormes
contribuições que o Sr. Leonel Dias de Andrade Neto tem realizado durante seu mandato e
enalteceram a sua excelente gestão à frente da Companhia.
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