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Eleição de Diretor Presidente e de Diretor de Relação com Investidores

Pacific RDSL Participações S.A. (“Companhia”), com base no § 4° do art. 157 da Lei n° 6.404/76 e
na Instrução CVM n° 358/02, conforme alterada pelas Instruções CVM n° 369/02 e n° 449/07,
comunica aos seus respectivos acionistas e ao mercado em geral que, em 25 de abril de 2018, o Sr.
Wolfgang Stephan Schwerdtle apresentou sua renúncia ao cargo de Diretor Presidente da
Companhia, permanecendo ocupando o cargo de Presidente do Conselho de Administração e que o
Sr. Felipe Rodrigues Affonso apresentou sua renúncia ao cargo de Diretor de Relações com
Investidores da Companhia. Referidos pedidos foram recebidos e aceitos na Reunião do Conselho de
Administração realizada em 25/04/2018, na qual foi deliberada a eleição da nova diretoria para
mandato unificado de 3 (três) anos.
Nesta mesma data, foram eleitos pelo Conselho de Administração o Sr. Olavo Lira Barbosa, para o
cargo de Diretor Presidente da Companhia; e o Sr. Onivaldo Antonio Chechetto, para o cargo de
Diretor de Relações com Investidores
O Sr. Olavo Lira Barbosa é graduado em Administração de Empresas em 1994 e Direito em 1998 pela
Unumesp; é sócio administrador e fundador da PLBrasil desde 2005, representa no Brasil como
diretor/administrador, diversas transnacionais, sendo procurador societário de investidores
estrangeiros e/ou membros de Conselho. Possui mais de 25 anos de experiência em capital
estrangeiro no Brasil e brasileiro no exterior. Tem foco de atuação em startups de empresas no
Brasil, due diligence e projetos de M&A, inclusive todos os trâmites para gestão de empresas. Desde
1990 trabalha em consultoria de investimentos estrangeiros e operações financeiras com registros
no Banco Central do Brasil. Atuou no Banco Real por seis anos e gerenciou equipe de paralegais na
área empresarial societária de Pinheiro Neto Advogados por 15 anos.
O Sr. Onivaldo Antonio Chechetto ingressou como sócio da PLBrasil em outubro/2006 e atua em
projetos de reorganizações societárias, due diligence e M&A. Possui mais de 30 anos de experiência
na área societária. Desde 1985 trabalhando na área empresarial societária, com atuação na C&A
Modas Ltda., sendo responsável pelos documentos societários e licenças para abertura e
funcionamento de lojas em todo o Brasil. Ingressou em Pinheiro Neto Advogados em 1996,
gerenciando por sete anos equipe de paralegais na área empresarial societária.

São Paulo, 17 de maio de 2018.
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