
OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A.
CNPJ/ME N° 09.114.805/0001-30 - NIRE 333.0031011-8

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 21 de Dezembro 
de 2021. 1. Data, Hora e Local Da Reunião: Reunião realizada remotamente, com 
participação de seus membros por videoconferência, nos termos do Parágrafo Segundo 
da Cláusula 27 do Estatuto Social da OceanPact Serviços Marítimos S.A. (“OceanPact” 
ou “Companhia”), no dia 21 de dezembro de 2021, às 10 horas. 2. Convocação e 
Presença: Reunião devidamente convocada, nos termos do Regimento Interno do 
Conselho de Administração, registrada a presença da totalidade dos membros do 
órgão. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luis Antonio Gomes Araujo, 
que convidou o Sr. Thiago Borges Paes de Lima para secretariá-los. 4. Ordem do Dia: 
Considerando a inclusão de novos itens, conforme aprovado pela unanimidade dos 
Conselheiros, a ordem do dia consiste em: (i) tomar ciência da renúncia apresentada 
pelo diretor Maxim Medvedovsky aos cargos de Diretor Financeiro e de Relações 
com Investidores da Companhia; (ii) em razão da referida renúncia, e nos termos da 
Cláusula 30, alínea (ii), do Estatuto Social da Companhia, eleger Diretor aos cargos 
vagos de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; (iii) em razão da referida 
renúncia, e nos termos da Cláusula 30, alínea (ii), do Estatuto Social da Companhia, 
eleger Diretor aos cargos vagos de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores; 
e (vi) aprovação do 1º Programa de Concessão de Ações Restritas da Companhia, 
bem como a indicação de Beneficiário e a respectiva celebração de Contrato de 
Concessão de Ações Restritas. 5. Apresentações e Deliberações: Após análise 
e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho 
de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva:  
(i) Tomar ciência da renúncia apresentada pelo diretor Maxim Medvedovsky aos cargos 
de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, com efeitos a 
partir de 1º de janeiro de 2022, registrando-se os agradecimentos dos conselheiros 
pelos serviços prestados à Companhia; (ii) Em decorrência da renúncia do Sr. Maxim 
Medvedovsky, eleger, nos termos da Cláusula 30, alínea (ii), do Estatuto Social da 
Companhia, o Sr. Eduardo de Toledo, brasileiro, engenheiro, casado, inscrito no  
CPF/ME sob o nº 103.264.958-51 e titular do RG nº 4.358.259-X, expedido pela SSP/
SP, com endereço na Rua da Glória, nº 122, salas 801 e 802 (10º pavimento) e salas 
901 e 902 (11º pavimento), CEP 20.241-180, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro, para exercer, a partir do dia 1º de janeiro de 2022, os cargos de Diretor 
Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, com mandato coincidente 
ao dos demais diretores (i.e. até a primeira reunião do Conselho de Administração 
realizada após a Assembleia Geral Ordinária de 2022). O Sr. Eduardo de Toledo 
tomará posse em seu cargo a partir de 1º de janeiro de 2022, mediante assinatura do 
respectivo termo de posse lavrado em livro próprio, tendo declarado, sob as penas 
da lei que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, 
a fé pública ou a propriedade, ou condenado à pena criminal que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do artigo 147 da 
Lei das Sociedades por Ações e na Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002.  
(iii) Aprovar o 1º Programa de Concessão de Ações Restritas, nos termos do Plano de 
Concessão de Ações Restritas aprovado na Assembleia Geral de 27 de novembro de 
2020, conforme instrumento apresentado aos Conselheiros, que ficará arquivado na 
sede da Companhia; e 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada 
a reunião, da qual se lavrou a presente ata, para os fins §1º do art. 142 da Lei das S.A., 
com relação à qual, após lida e achada conforme, todos os presentes manifestaram 
a sua concordância nos termos do Cláusula 7.6 do Regimento Interno do Conselho 
de Administração, o que certificam os ora signatários. Conselheiros presentes:  
Luis Claudio Rapparini Soares, Luis Antonio Gomes Araujo, Flavio Nogueira Pinheiro 
de Andrade, Felipe Nogueira Pinheiro de Andrade e Carlos Gustavo Perret Simas. 
Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2021. Thiago Borges Paes de Lima - Secretário. 
Jucerja nº 4705275, em 10/01/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.
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