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Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Gipar S.A. (“Companhia”), 
realizada em 16 de fevereiro de 2022, lavrada na forma de sumário

1. Data, hora e local: Aos 16 dias do mês de fevereiro de 2022, às 10h00, 
de forma exclusivamente digital, por meio da plataforma Microsoft Teams, 
disponibilizado pela Companhia, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, 
Estado do Rio de Janeiro, na Praia Botafogo, nº 228, sala 1301, Botafogo, 
CEP: 22.250-906, nos termos da instrução normativa DREI nº 79, de 14 de 
abril de 2020, com a dispensa da gravação da videoconferência ante a pre-
sença de acionistas representando a totalidade do capital social da Compa-
nhia, com os votos proferidos via e-mail que foram arquivados na sede da 
Companhia. 2. Convocação e Presenças: Dispensada na forma do art. 124, 
§ 4º, em virtude da presença de acionistas representando a totalidade do 
capital social da Companhia, conforme se verifica das assinaturas no “Livro 
de Presença de Acionistas”. Presente também o Diretor da Companhia, Sr. 
Maurício Perez Botelho. 3. Mesa: Presidente, o Sr. Maurício Perez Botelho, 
e Secretário, o Sr. Guilherme Fiuza Muniz. 4. Deliberações: Pelos acionistas 
representando a totalidade do capital social da Companhia presentes à 
assembleia geral extraordinária (“Assembleia”), foram tomadas as seguintes 
deliberações 4.1. Autorizar, por unanimidade, a lavratura da ata a que se 
refere esta Assembleia em forma de sumário, bem como sua publicação com 
omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do art. 130 e 
seus §§ , da Lei nº 6.404/76. 4.2. Aprovar, por unanimidade, nos termos da 
Política de Dividendos da Companhia, o pagamento da Primeira Distribuição 
Anual de dividendos prioritários para os acionistas detentores das ações 
preferenciais (i) classe “A” no montante total de R$ 4.735.427,41 (quatro 
milhões, setecentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e vinte e sete reais e 
quarenta e um centavos); já tendo sido pagos o montante total de 
R$ 2.604.382,76 (dois milhões, seiscentos e quatro mil, trezentos e oitenta 
e dois reais e setenta e seis centavos), conforme Assembleia Geral Extraor-
dinária realizada em 03 de novembro de 2021. O saldo restante no montante 
de R$ 2.131.044,65 (dois milhões, cento e trinta e um mil, quarenta e quatro 
reais e sessenta e cinco centavos) será pago em de 02 de março de 2022, 
com base na posição acionária de 28 de fevereiro de 2022; e (ii) classe “B” 
no montante total de R$ 5.750.162,02 (cinco milhões, setecentos e cinquenta 
mil, cento e sessenta e dois reais e dois centavos); já tendo sido pagos o 
montante total de R$ 3.162.464,87 (três milhões, cento e sessenta e dois 
mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), con-
forme Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03 de novembro de 
2021. O saldo restante no montante de R$ 2.587.697,15 (dois milhões, 
quinhentos e oitenta e sete mil, seiscentos e noventa e sete reais e quinze 
centavos) será pago em 02 de março de 2022, com base na posição acio-
nária de 28 de fevereiro de 2022. 4.3. Aprovar, por unanimidade, o pagamento 
de dividendos intercalares. para os acionistas detentores das ações ordiná-
rias, no montante total de R$ 15.051.405,33 (quinze milhões, cinquenta e 
um mil, quatrocentos e cinco reais e trinta e três centavos) que serão pagos 
a partir de 02 de março de 2022, com base na posição acionária de 28 de 
fevereiro de 2022. 4.4. Aprovar, por unanimidade, nos termos do Art. 7º, 
alínea (v), item (ii) do Estatuto Social da Companhia e da Cláusula 6.1., 
alínea (ii) do Acordo de Acionistas, com dispensa de sorteio que trata o Art. 
44, § 4º, da Lei nº 6.404/76 – tendo em vista que todas as ações preferenciais, 
resgatáveis e sem valor nominal de emissão da Companhia, são detidas pelo 
acionista Itaú Unibanco S.A. – o resgate da totalidade das Ações Preferenciais 
Classe A emitidas e consequente cancelamento de 22.386.388 (vinte e dois 
milhões, trezentos e oitenta e seis mil, trezentas e oitenta e oito) Ações 
Preferenciais Classe A da Companhia, sem redução de capital, mediante o 
pagamento do montante de R$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões 
de reais), utilizando-se parte do saldo da reserva de capital da Companhia 
(“Resgate Integral PNA”). O pagamento Resgate Integral PNA será realizado 
para o acionista titular das Ações Preferenciais Classe A no dia 02 de março 
de 2022. 4.5. Aprovar, por unanimidade, nos termos do Art. 7º, alínea (vi), item 
(i) do Estatuto Social da Companhia e da Cláusula 6.2., alínea (i) do Acordo 
de Acionistas, com dispensa de sorteio que trata o Art. 44, § 4º, da Lei nº 
6.404/76 – tendo em vista que todas as ações preferenciais, resgatáveis e 
sem valor nominal de emissão da Companhia, são detidas pelo acionista Itaú 
Unibanco S.A. – o resgate de 50% (cinquenta por cento) da totalidade das 
Ações Preferenciais Classe B existentes e consequente cancelamento de 
5.288.833 (cinco milhões, duzentos e oitenta e oito mil oitocentos e trinta e 
três) Ações Preferenciais Classe B da Companhia, sem redução de capital, 
mediante o pagamento do montante de R$ 85.000.000,00 (oitenta e cinco 
milhões de reais), utilizando-se parte do saldo da reserva de capital da Com-
panhia (“3º Resgate PNB”). O pagamento do 3º Resgate PNB será realizado 
para o acionista titular das Ações Preferenciais Classe B no dia 02 de março 
de 2022. 4.6. Consignar que o valor do (i) Resgate Integral PNA; e (ii) 3º Res-
gate PNB; foram determinados com base na aplicação da fórmula prevista no 
Acordo de Acionistas. 4.7. Aprovar, por unanimidade, a alteração do Art. 5º do 
Estatuto Social da Companhia, que após o cancelamento de 22.386.388 (vinte 
e dois milhões, trezentos e oitenta e seis mil, trezentas e oitenta e oito) Ações 
Preferenciais Classe A e 5.288.833 (cinco milhões, duzentos e oitenta e oito 
mil oitocentos e trinta e três) Ações Preferenciais Classe B, cujo resgate foi 
aprovado nos itens 4.4. e 4.5. acima, passará a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado 
em moeda corrente nacional, é de R$ 754.003.518,22 (setecentos e cinquenta 
e quatro reais, três mil, quinhentos e dezoito reais e vinte e dois centavos), 
dividido em 339.764.506 (trezentos e trinta e nove milhões, setecentos e 
sessenta e quatro mil, quinhentas e seis) ações, sendo (i) 334.475.674 (tre-
zentos e trinta e quatro milhões, quatrocentas e setenta e cinco mil, seiscen-
tas e setenta e quatro) ações ordinárias; e (iii) 5.288.832 (cinco milhões, 
duzentas e oitenta e oito mil e oitocentos e trinta e duas) ações preferenciais 
classe B.” 4.8. Em razão do resgate da totalidade das Ações Preferencias 
Classe A, aprovar, por unanimidade, a alteração do estatuto para excluir os 
termos e condições de resgate das Ações Preferenciais Classe A, previstas 
na alínea (v) do artigo 7º, com a renumeração das alíneas subsequentes. 4.9. 
Aprovar, por unanimidade dos acionistas titulares de ações ordinárias, em 
decorrência das deliberações descritas acima, a consolidação do Estatuto 
Social da Companhia, passando o mencionado Estatuto Social a vigorar com 
a redação constante do Anexo I à presente ata. 4.10. Fica registrado que o 
resgate das ações previstas no cronograma de 2022 – qual seja: 1.866.647 
(um milhão, oitocentas e sessenta e seis mil, seiscentos e quarenta e sete) 
ações será feito até 30 de setembro de 2022 e que o resgate das ações 
remanescentes previstas no cronograma de 2023 – qual seja: 3.422.185 (três 
milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, cento e oitenta e cinco) ações será 
feito até 30 de setembro de 2023. 5. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião que, depois de lida e apro-
vada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente, o Sr. Maurício 
Perez Botelho, e Secretário, o Sr. Guilherme Fiuza Muniz. Acionistas: Nova 
Gipar Holding S.A., representada por seus Diretores Ricardo Perez Botelho 
e Mauricio Perez Botelho; Itaú Unibanco S.A., representado por Larissa 
Monteiro de Araujo e Victor Alencar Pereira. Junta Comercial do Estado do 
Rio de Janeiro. Certifico o arquivamento em 22/02/2022 sob o nº 00004781466 
e demais constantes do termo de autenticação. Protocolo 00-2022/182882-6 
de 21/02/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho – Secretário Geral.

Sexta-feira, 25/02/2022

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