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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A Brasilcap Capitalização S.A. (“Companhia”) convoca seus acionistas a 
comparecer à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGOE”) a ser 
realizada exclusivamente por meio digital, nos termos do artigo 124, § 2º-A, 
da Lei das Sociedades por Ações e da Instrução Normativa DREI nº 79/2020, 
por meio da plataforma Microsoft Teams, no dia 31/03/2022, às 15h, em 
primeira convocação, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: I - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1) Deliberar 
sobre distribuição de dividendos: ratificar a deliberação do Conselho de 
Administração sobre pagamento de dividendos intermediários com origem 
nas reservas de lucros apuradas nas demonstrações financeiras do 
exercício 2020; 2) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir 
e votar as demonstrações financeiras, o Balanço Patrimonial, apreciar o 
Relatório da Administração, Relatório dos Auditores Independentes sobre 
as Demonstrações Financeiras, Pareceres dos Atuários Independentes 
e do Conselho Fiscal e Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria, 
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021; 3) Deliberar 
sobre aprovação do Lucro Líquido do exercício e sua destinação: ratificar 
a deliberação do Conselho de Administração sobre constituição de reserva 
legal, pagamento de dividendos mínimos obrigatórios e constituição de 
outras reservas de lucros; 4) Eleger/reeleger os membros efetivos do 
Conselho Fiscal e respectivos suplentes - mandato 2022/2023; 5) Fixar 
a remuneração dos membros efetivos do Conselho Fiscal; 6) Ratificar 
as deliberações do Conselho de Administração sobre atos de eleição e 
renúncia de administradores; 7) Fixar a remuneração anual global dos 
Administradores e delegar ao Conselho de Administração a fixação da 
remuneração dos membros da Diretoria. II - ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA: 1) Deliberar sobre o pagamento de participação 
dos empregados e diretores nos lucros da Companhia: ratificar as 
deliberações do Conselho de Administração; 2) Assuntos de Ordem Geral. 
Os acionistas que desejem participar da referida AGOE, pessoalmente 
ou por meio de procuradores, devidamente constituídos nos termos do 
§1° do art. 126 da Lei das Sociedades por Ações, deverão encaminhar 
a seguinte documentação para o e-mail societario@brasilcap.com.br, 
até 09h do dia 28/03/2022, 2 (dois) dias antes da data de realização do 
referido conclave: (i) no caso de acionista pessoa física - documento de 
identidade válido com foto, ou, caso aplicável, documento de identidade de 
seu procurador e a respectiva procuração; (ii) no caso de acionista pessoa 
jurídica - documento de identidade válido com foto do representante legal e 
documentos comprobatórios de representação, incluindo o instrumento de 
mandato e cópia dos atos constitutivos e da ata de eleição do respectivo 
administrador. Após a conferência da documentação do acionista e/ou de 
seu representante legal, a administração da Companhia encaminhará, 
via e-mail, as instruções de acesso para participação da referida AGOE. 
A Companhia ressalta que não haverá a possibilidade de comparecer 
fisicamente à AGOE, uma vez que ela será realizada exclusivamente de 
modo digital. Rio de Janeiro, 21 de março de 2022. Ullisses Christian 
Silva Assis - Presidente do Conselho de Administração.

Quarta-feira, 23/03/2022

Esta publicação foi feita de forma 100% digital 
pelo Monitor Mercantil em seu site. 
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