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FATO RELEVANTE
Barueri, 12 de junho de 2020 – A SMILES FIDELIDADE S.A. (B3: SMLS3) (“Smiles” ou
"Companhia"), em cumprimento à Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002,
comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração
da Companhia aprovou a eleição do Sr. Hugo Reis de Assumpção para o cargo de Diretor
Financeiro e de Diretor de Relações com Investidores da Companhia na reunião do
conselho de administração realizada na data de hoje, com mandato até a data da
reunião do conselho de administração que irá deliberar sobre as demonstrações
financeiras relativas ao exercício social de 2020.
O Sr. Hugo Reis de Assumpção é formado em Engenharia Mecânica pela Escola de
Engenharia Mauá, possui MBA pelo IBMEC - International Finance e Extensão em
Controladoria para Executivos, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). O Sr. Hugo é um
Executivo com mais de 25 anos de experiência, principalmente em Finanças e Marketing,
liderando times em empresas como Accenture, Credicard, Citibank, WPetroleo dentre
outras, inclusive no exterior, e no varejo e na prestação de serviços nos EUA, Canadá,
Reino Unido, Alemanha, Itália, Espanha e França.
Em razão da eleição do Sr. Hugo, o conselho de administração da Companhia também
consignou que o Sr. André Fehlauer, Diretor Presidente da Companhia, deixa de cumular
os cargos de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores.
Em razão das deliberações descritas nos itens acima, a Diretoria da Companhia passará
a ser composta pelos Srs.: (i) André Fehlauer, como Diretor Presidente; (ii) Hugo Reis de
Assumpção, como Diretor Financeiro cumulando o exercício deste cargo com o de
Diretor de Relações com Investidores; e (iii) Murilo Cintra Grassi, como Diretor sem
designação específica, todos com mandato até a data da reunião do conselho de
administração que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício
social de 2020.
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