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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 14 DE 
JANEIRO DE 2022. 1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 14 (quatorze) 
dias do mês de janeiro de 2022, às 12:00 horas, na sede social da Mental 
Health Participações S.A. (“Companhia” ou “Emissora”), localizada na Cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Bartolomeu Mitre, nº 
336, sala 701, Leblon, CEP 22.431-002. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: 
Presentes acionistas representando 100% (cem por cento) das ações emitidas 
pela Companhia, conforme assinatura constante do Livro de Presença de 
Acionistas da Companhia, dispensada a convocação prévia, nos termos do 
parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, con-
forme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença 
do acionista titular da totalidade das ações do capital social da Companhia, 
conforme assinatura no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. 
MESA: Presidente: Carlos Eduardo Martins e Silva; Secretário: Gabriel Fel-
zenszwalb. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as seguintes matérias (I) a 
realização, pela Companhia, de sua 1ª (primeira) emissão de debêntures sim-
ples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fide-
jussória adicional, em série única, no valor total de até R$69.320.000,00 (ses-
senta e nove milhões, trezentos e vinte mil reais) (“Emissão” e “Debêntures”, 
respectivamente), as quais serão objeto de distribuição pública com esforços 
restritos de distribuição, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mo-
biliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Oferta” 
e “Instrução CVM 476”, respectivamente) e da Escritura de Emissão (confor-
me definido abaixo); (II) a autorização à diretoria da Companhia, e/ou aos seus 
procuradores, para praticar(em) todos e quaisquer atos necessários e/ou con-
venientes à realização da Emissão e/ou da Oferta, incluindo, mas não se limi-
tando, (a) a contratação do Coordenador Líder (conforme abaixo definido) e 
demais prestadores de serviços inerentes à Emissão e/ou à Oferta, tais como 
os assessores legais, o Agente Fiduciário (conforme abaixo definido), o agen-
te de liquidação das Debêntures, o escriturador das Debêntures e a B3, dentre 
outros, podendo, para tanto, negociar e fixar o preço e as condições para a 
respectiva prestação do serviço, bem como assinar os respectivos instrumen-
tos de contratação e eventuais aditamentos; e (b) a discussão, negociação e 
definição dos termos e condições, bem como a celebração de todos e quais-
quer instrumentos, contratos, declarações, requerimentos e/ou documentos 
pertinentes à realização da Emissão e/ou da Oferta, observado o disposto nas 
deliberações acima, incluindo, mas não se limitando, ao “Instrumento Particu-
lar de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conver-
síveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicio-
nal, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Dis-
tribuição, da Mental Health Participações S.A.”, a ser celebrado entre a Com-
panhia e a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Agente 
Fiduciário” e “Escritura de Emissão”, respectivamente) e ao Contrato de Distri-
buição (conforme abaixo definido), bem como de seus eventuais aditamentos; 
e (III) a ratificação de todos e quaisquer atos já praticados pela diretoria da 
Companhia, e/ou por seus procuradores, para a realização da Emissão e/ou 
da Oferta. 5. DELIBERAÇÕES: Após exame das matérias constantes da or-
dem do dia, o acionista deliberou, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, o 
quanto segue: (I) aprovar a realização da Emissão e da Oferta, que terão as 
seguintes características e condições principais: (a) Número da Emissão: 1ª 
(primeira) emissão de debêntures da Companhia; (b) Número de Séries: a 
Emissão será realizada em série única; (c) Valor Total da Emissão: o valor total 
da Emissão será de até R$69.320.000,00 (sessenta e nove milhões, trezentos 
e vinte mil reais) na Data de Emissão (conforme definido abaixo); (d) Quanti-
dade de Debêntures: serão emitidas até 69.320 (sessenta e nove mil, trezen-
tos e vinte) Debêntures; (e) Valor Nominal Unitário: o valor nominal unitário 
das Debêntures será de R$1.000,00 (um mil reais) (“Valor Nominal Unitário”); 
(f) Data de Emissão: para todos os fins e efeitos, a data de emissão das De-
bêntures será aquela prevista na Escritura de Emissão (“Data de Emissão”); 
(g) Destinação dos Recursos da Emissão: os recursos captados pela Compa-
nhia por meio da Emissão das Debêntures serão destinados à aquisição de 
participação em outra sociedade. (h) Depósito, Distribuição, Negociação e 
Custódia Eletrônica: as Debêntures serão depositadas para: (i) distribuição no 
mercado primário por meio do MDA – Módulo de Distribuição de Ativos 
(“MDA”), administrado e operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão 
– Balcão B3 (“B3”), sendo distribuição liquidada financeiramente por meio da 
B3; e (ii) negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 – Títulos e 
Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as nego-
ciações liquidadas financeiramente e as Debêntures custodiadas eletronica-
mente na B3; (i) Forma e Emissão de Certificados: As Debêntures serão emi-
tidas sob a forma nominativa e escritural, sem a emissão de cautelas ou certi-
ficados representativos das Debêntures; (j) Comprovação de Titularidade das 
Debêntures: a Companhia não deverá emitir certificados representativos das 
Debêntures. Para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures deve-
rá ser comprovada por meio da anotação no extrato da conta de depósito for-
necida pelo escriturador. Adicionalmente, será reconhecido como comprovan-
te de titularidade das Debêntures o extrato emitido pela B3 em nome do res-
pectivo titular das Debêntures (“Debenturista”), quando as Debêntures estive-
rem custodiadas eletronicamente na B3; (k) Conversibilidade e Permutabilida-
de: as Debêntures serão simples, portanto, não conversíveis em ações de 
emissão da Companhia, tampouco permutáveis em ações de outras socieda-
des ou por outros valores mobiliários de qualquer natureza; (l) Espécie: as 
Debêntures serão da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicio-
nal; (m) Prazo e Data de Vencimento: o vencimento final das Debêntures ocor-
rerá ao término do prazo de 421 (quatrocentos e vinte e um) dias contados da 
Data de Emissão (“Data de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de decla-
ração de vencimento antecipado das Debêntures, de Resgate Antecipado Fa-
cultativo (conforme definido abaixo) e/ou de Amortização Extraordinária (con-
forme definido abaixo); (n) Colocação e Procedimento de Distribuição: as De-
bêntures serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de distri-
buição, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme al-
terada, da Instrução CVM 476 e das demais disposições legais e regulamen-
tares aplicáveis sob o regime de garantia firme de colocação para a totalidade 
das Debêntures, com a intermediação do Banco Santander (Brasil) S.A. (“Co-
ordenador Líder”), por meio do módulo MDA, administrado e operacionalizado 
pela B3, nos termos do “Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição 
Pública com Esforços Restritos, sob Regime e Garantia Firme, da 1ª (Primei-
ra) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie 
Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, da Mental 
Health Participações S.A.”, a ser celebrado entre o Coordenador Líder e a 
Companhia (“Contrato de Distribuição”). O plano de distribuição seguirá o pro-
cedimento descrito na Instrução CVM 476, conforme previsto no Contrato de 
Distribuição. Para tanto, o Coordenador Líder poderá acessar, no máximo, 75 
(setenta e cinco) investidores profissionais, conforme referidos no artigo 11 da 
Resolução CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada (“Investido-
res Profissionais”), sendo possível a subscrição ou aquisição por, no máximo, 
50 (cinquenta) Investidores Profissionais; (o) Preço de Subscrição e Forma de 
Integralização: as Debêntures serão integralizadas à vista, em moeda corrente 
nacional, no ato da subscrição (“Data de Integralização”), de acordo com as 
normas de liquidação aplicáveis à B3, por seu Valor Nominal Unitário ou, em 

eventuais datas posteriores à primeira Data de Integralização, por seu Valor 
Nominal Unitário acrescido dos Juros Remuneratórios (conforme abaixo defi-
nido), conforme o caso, calculado pro rata temporis desde a primeira Data de 
Integralização, inclusive, até a data de sua efetiva integralização. Para os fins 
da Escritura de Emissão, considera-se a primeira Data de Integralização a 
data em que efetivamente ocorrer a primeira subscrição e integralização das 
Debêntures; (p) Atualização Monetária das Debêntures: não haverá atualiza-
ção monetária do Valor Nominal Unitário; (q) Juros Remuneratórios das De-
bêntures: as Debêntures farão jus ao pagamento juros remuneratórios corres-
pondentes à variação acumulada de 100,00% (cem inteiros por cento) das 
taxas médias diárias do DI – Depósitos Interfinanceiros de 1 (um) dia, over 
extra grupo, denominadas “Taxa DI”, expressa na forma percentual ao ano, 
base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada e divulgada dia-
riamente pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, no informativo diário disponível 
em sua página na Internet (http://www.b3.com.br), acrescida exponencialmen-
te de uma sobretaxa de 1,75% (um inteiro e setenta e cinco centésimos por 
cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, incidente 
sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o 
caso (“Juros Remuneratórios”). Os Juros Remuneratórios serão calculados de 
forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, 
com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, inci-
dentes sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, 
conforme o caso, desde a primeira Data de Integralização das Debêntures ou 
da Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios (conforme definido abaixo) 
imediatamente anterior, conforme o caso, inclusive, até a data de cálculo do 
pagamento em questão, exclusive, e pagos na forma prevista na Escritura de 
Emissão. Os Juros Remuneratórios serão calculados de acordo com a fórmu-
la prevista na Escritura de Emissão; (r) Pagamento do Valor Nominal Unitário: 
ressalvadas as hipóteses de Resgate Antecipado Facultativo, Amortização 
Extraordinária ou vencimento antecipado das Debêntures, conforme previstos 
na Escritura de Emissão, o Valor Nominal Unitário ou o saldo do Valor Nominal 
Unitário das Debêntures, conforme o caso, deverá ser amortizado pela Com-
panhia em parcela única na Data de Vencimento; (s) Pagamento dos Juros 
Remuneratórios: ressalvadas as hipóteses de Resgate Antecipado Facultati-
vo, Amortização Extraordinária ou de vencimento antecipado das Debêntures, 
conforme previstos na Escritura de Emissão, os Juros Remuneratórios serão 
pagos em 5 (cinco) parcelas, sendo certo que o primeiro pagamento de Juros 
Remuneratórios ocorrerá em 13 de abril de 2022 e o último na Data de Venci-
mento das Debêntures (cada uma delas, uma “Data de Pagamento dos Juros 
Remuneratórios”), conforme tabela abaixo:

PARCELA DATA DE PAGAMENTO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS 
1 13 de abril de 2022 
2 13 de julho de 2022 
3 13 de outubro de 2022 
4 13 de janeiro de 2023 
5 10 de março de 2023 

 (t) Repactuação Programada: não haverá repactuação programada das De-
bêntures; (u) Amortização Extraordinária: a Companhia poderá, observados 
os termos e condições estabelecidos na Escritura de Emissão, a seu exclusivo 
critério e independentemente da vontade os Debenturistas, realizar amortiza-
ção extraordinária das Debêntures (“Amortização Extraordinária”), mediante o 
pagamento de parcela do Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal 
Unitário das Debêntures, conforme o caso, acrescido dos respectivos Juros 
Remuneratórios, calculados pro rata temporis desde a primeira Data de Inte-
gralização ou da Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamen-
te anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento, sem qualquer 
incidência de prêmio, observada as previsões da Escritura de Emissão. A 
Amortização Extraordinária deverá (i) corresponder a, no mínimo, 
R$1.000.000,00 (um milhão de reais) (ou em menor valor se aceitável aos 
Debenturistas e observado o quanto disposto no item (ii) a seguir); e (ii) ser 
limitada a 98% (noventa e oito por cento) do Valor Nominal Unitário das De-
bêntures e somente poderá ocorrer mediante (1) o envio de comunicado aos 
Debenturistas pela Companhia com, no mínimo, 3 (três) Dias Úteis de antece-
dência da data da Amortização Extraordinária, por meio de publicação de avi-
so aos titulares das Debêntures nos jornais de publicação da Companhia a 
serem definidos na Escritura de Emissão ou notificação por escrito, com cópia 
ao Agente Fiduciário (conforme abaixo definido) (“Comunicação de Amortiza-
ção Extraordinária”); e (2) envio de comunicado pela Companhia com, no mí-
nimo, 3 (três) Dias Úteis de antecedência da data da Amortização Extraordiná-
ria, à B3, ao agente de liquidação e ao escriturador acerca da Amortização 
Extraordinária. Na Comunicação de Amortização Extraordinária deverá cons-
tar: (a) a data, que deverá ser um Dia Útil, e o procedimento da Amortização 
Extraordinária, observada a legislação pertinente, bem como os termos e con-
dições estabelecidos na Escritura de Emissão; (b) menção à parcela do Valor 
Nominal Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, que 
será amortizado; (c) o Valor da Amortização Extraordinária; e (d) as demais 
informações consideradas relevantes pela Companhia para conhecimento dos 
Debenturistas; (v) Resgate Antecipado Facultativo: a Companhia poderá, me-
diante envio de notificação aos Debenturistas, a qualquer momento, realizar o 
resgate antecipado total das Debêntures, com o consequente cancelamento 
das Debêntures, sem prêmio ou penalidade; desde que (a) tal notificação seja 
realizada por meio de publicação de aviso aos titulares das Debêntures nos 
jornais de publicação da Companhia a serem definidos na Escritura de Emis-
são, ou notificação por escrito, com cópia ao Agente Fiduciário, no mais tardar 
3 (três) Dias Úteis antes de qualquer data de resgate antecipado; e (b) o Res-
gate Antecipado Facultativo das Debêntures seja realizado pelo Valor Nominal 
Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido dos 
respectivos Juros Remuneratórios, calculados pro rata temporis desde a pri-
meira Data de Integralização ou da Data de Pagamento dos Juros Remunera-
tórios imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo paga-
mento (“Comunicação de Resgate Antecipado”, “Valor do Resgate Antecipado 
Facultativo” e “Resgate Antecipado Facultativo”, respectivamente). A Comuni-
cação de Resgate Antecipado deverá descrever os termos e condições do 
Resgate Antecipado Facultativo, incluindo, no mínimo, (a) a estimativa prévia 
do Valor do Resgate Antecipado Facultativo; (b) a data efetiva do Resgate 
Antecipado Facultativo e do pagamento das Debêntures objeto do Resgate 
Antecipado Facultativo, que deverá ser um Dia Útil; (c) o local do pagamento 
das Debêntures objeto do Resgate Antecipado Facultativo; e (d) demais infor-
mações consideradas relevantes pela Companhia para a operacionalização 
do resgate antecipado facultativo das Debêntures; (w) Oferta de Resgate An-
tecipado e Aquisição Facultativa: As Debêntures não poderão ser objeto de 
oferta de resgate antecipado facultativo e/ou aquisição facultativa; (x) Local de 
Pagamento: os pagamentos a que fazem jus as Debêntures serão efetuados: 
(i) utilizando-se os procedimentos adotados pela B3 para as Debêntures cus-
todiadas eletronicamente na B3; ou (ii) os procedimentos adotados pelo escri-
turador das Debêntures, para as Debêntures que eventualmente não estejam 
custodiadas eletronicamente na B3; (y) Encargos Moratórios: ocorrendo im-
pontualidade no pagamento pela Companhia de quaisquer obrigações pecuni-
árias relativas às Debêntures, sem prejuízo dos Juros Remuneratórios, incidi-
rão sobre os valores vencidos e não pagos juros de mora de 1% (um por 
cento) ao mês, calculados pro rata temporis desde a data de inadimplemento 
até a data do efetivo pagamento, bem como multa não compensatória de 2% 

(dois por cento), independentemente de qualquer comunicado ou notificação 
ou interpelação judicial ou extrajudicial (“Encargos Moratórios”); (z) Tratamen-
to Tributário: caso qualquer Debenturista goze de algum tipo de imunidade ou 
isenção tributária, este deverá encaminhar ao agente de liquidação das De-
bêntures e ao escriturador das Debêntures, no prazo mínimo de 15 (quinze) 
Dias Úteis de antecedência em relação à data prevista para recebimento de 
quaisquer valores relativos às Debêntures, documentação comprobatória des-
sa imunidade ou isenção tributária, sob pena de ter descontados dos seus 
rendimentos os valores devidos, nos termos da legislação tributária em vigor. 
O Debenturista que tenha apresentado documentação comprobatória de sua 
condição de imunidade ou isenção tributária, e que tiver essa condição altera-
da por disposição normativa, ou por deixar de atender as condições e requisi-
tos porventura prescritos no dispositivo legal aplicável, ou ainda, tiver essa 
condição questionada por autoridade judicial, fiscal ou regulamentar compe-
tente, deverá comunicar esse fato, de forma detalhada e por escrito, ao agen-
te de liquidação das Debêntures e ao escriturador das Debêntures, bem como 
prestar qualquer informação adicional em relação ao tema que lhe seja solici-
tada pelo agente de liquidação das Debêntures, pelo escriturador das Debên-
tures ou pela Companhia. (aa) Garantia Fidejussória: no âmbito da Emissão, 
a fim de garantir o fiel, pontual, integral e irrestrito cumprimento de todas e 
quaisquer obrigações principais e acessórias, presentes e futuras, assumidas 
pela Companhia na Emissão, incluindo, mas sem limitação, (i) as obrigações 
relativas ao integral e pontual pagamento do Valor Nominal Unitário, dos Juros 
Remuneratórios, dos Encargos Moratórios, dos demais encargos relativos às 
Debêntures subscritas e integralizadas e dos demais encargos relativos à Es-
critura de Emissão e demais Documentos da Emissão (conforme definido na 
Escritura de Emissão), conforme aplicável, quando devidos, seja nas respec-
tivas datas de pagamento, na Data de Vencimento, em virtude da declaração 
de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, na 
data de Resgate Antecipado Facultativo e/ou na data de Amortização Extraor-
dinária, nos termos da Escritura de Emissão, conforme aplicável; (ii) as obriga-
ções relativas a quaisquer outras obrigações de pagar assumidas pela Com-
panhia, na Escritura de Emissão e demais Documentos da Emissão, conforme 
aplicável, incluindo, mas não se limitando, obrigações de pagar despesas, 
custos, encargos, tributos, reembolsos ou indenizações, bem como as obriga-
ções relativas ao agente de liquidação das Debêntures, ao escriturador das 
Debêntures, à B3, ao Agente Fiduciário; e (iii) as obrigações de ressarcimento 
de toda e qualquer importância que o Agente Fiduciário e/ou os Debenturistas 
venham a desembolsar no âmbito da Emissão e/ou em virtude da constituição, 
manutenção e/ou execução da Garantia Corporativa (conforme abaixo defini-
do), honorários e eventuais despesas dos prestadores de serviços contrata-
dos no âmbito da Emissão e de quaisquer indenizações, bem como todos e 
quaisquer tributos e despesas judiciais e/ou extrajudiciais razoáveis e compro-
vadamente incorridos e diretamente relacionados a excussão de tal Garantia 
Corporativa, nos termos do respectivo instrumento, a Vinci Capital Partners 
III-A, L.P., Vinci Capital Partners III-B, L.P. e Vinci Capital Partners III-C, L.P. 
(“Garantidoras”) prestarão garantia corporativa em favor dos Debenturistas, 
representados pelo Agente Fiduciário se obrigando, na qualidade de fiadoras 
e principais pagadoras (“Garantia Corporativa”). A Garantia Corporativa será 
outorgada em instrumento apartado a Escritura de Emissão pelas Garantido-
ras, constituída e regida pelas leis válidas e existentes em Nova Iorque, Esta-
dos Unidos da América, em benefício dos Debenturistas, representados pelo 
Agente Fiduciário; (bb) Vencimento Antecipado: observado o disposto na Es-
critura de Emissão, o Agente Fiduciário deverá, em até 1 (um) Dia Útil da data 
em que tomar ciência da ocorrência de quaisquer dos eventos listados na 
Escritura de Emissão, convocar Assembleia Geral de Debenturistas (conforme 
definido na Escritura de Emissão) para deliberar sobre a declaração do venci-
mento antecipado das Debêntures. A Assembleia Geral de Debenturistas po-
derá, por deliberação da totalidade das Debêntures em Circulação, em primei-
ra convocação ou em segunda convocação, determinar que o Agente Fiduciá-
rio declare o vencimento antecipado das Debêntures. Na ocorrência da decla-
ração de vencimento antecipado das Debêntures, a Companhia obriga-se a 
efetuar o pagamento do Valor Nominal Unitário das Debêntures ou saldo do 
Valor Nominal Unitário, conforme o caso, acrescido dos Juros Remuneratórios 
das Debêntures calculados pro rata temporis, desde a Data de Integralização 
ou da Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios imediatamente anterior, 
conforme o caso, até a data do seu efetivo pagamento e de quaisquer outros 
valores eventualmente devidos pela Companhia nos termos da Escritura de 
Emissão, em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data em que a respectiva 
Assembleia Geral de Debenturistas foi realizada e foi declarado o vencimento 
antecipado, sob pena de, em não o fazendo, ficar obrigada, ainda, ao paga-
mento dos Encargos Moratórios. A B3 deverá ser comunicada imediatamente 
após a declaração do vencimento antecipado. Para que o pagamento da tota-
lidade das Debêntures seja realizado por meio da B3, a Companhia deverá 
comunicar a B3, por meio de correspondência em conjunto com o Agente Fi-
duciário, sobre o tal pagamento, com, no mínimo, 3 (três) Dias Úteis de ante-
cedência da data estipulada para sua realização; e (cc) Demais Condições: 
todas as demais condições e regras específicas relacionadas à Emissão e/ou 
às Debêntures serão tratadas na Escritura de Emissão. (II) autorizar a diretoria 
da Companhia, e/ou aos seus procuradores, a praticar(em) todos os atos ne-
cessários e/ou convenientes à realização da Emissão e/ou da Oferta, incluin-
do, mas não se limitando, (a) a contratação do Coordenador Líder e demais 
prestadores de serviços inerentes à Emissão e/ou à Oferta, tais como os as-
sessores legais, o Agente Fiduciário, o agente de liquidação das Debêntures, 
o escriturador das Debêntures e a B3, dentre outros, podendo, para tanto, 
negociar e fixar o preço e as condições para a respectiva prestação do serviço, 
bem como assinar os respectivos instrumentos de contratação e eventuais 
aditamentos; e (b) a discussão, negociação e definição dos termos e condi-
ções, bem como a celebração de todos e quaisquer instrumentos, contratos, 
declarações, requerimentos e/ou documentos pertinentes à realização da 
Emissão e/ou da Oferta, observado o disposto nas deliberações acima, in-
cluindo, mas não se limitando, à Escritura de Emissão e ao Contrato de Distri-
buição, bem como de seus eventuais aditamentos; e (III) aprovar e ratificar 
todos os atos já praticados pela diretoria da Companhia e/ou por seus procu-
radores para a realização da Emissão e/ou da Oferta. 6. ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação, foram 
encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, nos 
termos do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações, a qual, após lida e 
aprovada, foi assinada pelos presentes. Mesa: Carlos Eduardo Martins e Silva 
– Presidente; Gabriel Felzenszwalb – Secretário. Acionista: Vinci Capital 
Partners III I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, 
inscrito no CNPJ/ME sob o nº 42.533.644/0001-95, constituído nos termos da 
Instrução da CVM nº 578, de 30 de agosto de 2016, conforme alterada, neste 
ato representado por sua gestora Vinci Capital Gestora de Recursos Ltda., 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 32.527.197/0001-08, com sede na Avenida Bar-
tolomeu Mitre, nº 336, parte, Leblon, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro, CEP 22.431-002. Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 2022.
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