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Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada 
em 15/02/22: Data, Local e Horário: Ao 15/02/22, às 11:00 horas, na sede 
social da Companhia, localizada na Praia de Botafogo, n° 300, salas 501 
e 701, Botafogo, no RJ/RJ, Brasil. Mesa: Sr. Mariano Carlos Ferrari – Pre-
sidente e Sra. Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária. Presen-
ça: Reunião Extraordinária convocada por meio de correio eletrônico no 
dia 28/01/22, endereçada aos membros do Conselho de Administração da 
Companhia, na forma do artigo 13 do Estatuto Social da Sociedade. Todos 
os membros do Conselho de Administração estavam presentes ou repre-
sentados, exceto pelo Sr. Manuel Tomás García Blanco, cuja ausência foi 
devidamente justificada. Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes pro-
postas da Diretoria: (1) submissão à aprovação da Assembleia Geral de 
proposta para pagamento de juros sobre o capital próprio. Deliberações: 
Considerando a recomendação da Diretoria, os membros do Conselho de 
Administração aprovaram por unanimidade dos votos e sem ressalvas: (1) 
submeter à aprovação da Assembleia Geral a proposta para pagamento de 
juros sobre o capital próprio no valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões 
de reais), a ser registrado nas demonstrações financeiras da Companhia 
em fevereiro/22 e a ser pago em ou antes de 31/03/22. Encerramento: 
Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e nada mais haven-
do a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, 
lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. 
Assinaturas: Sr. Mariano Carlos Ferrari – Presidente e Carolina Assano 
Massocato Escobar – Secretária. Zhao Quanmin, José Carlos de Vicente 
Bravo, Lu Mingguo, Miguel Ernesto Klingenberg Calvo, Liu Wenfeng, José 
Ángel Murillas Angoiti, Hou Jianguo, David de Cáceres Nuñez e Mariano 
Carlos Ferrari. Certifico e atesto que a deliberação acima foi extraída da 
ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da 
Companhia. RJ, 15/02/22. Carolina Assano Massocato Escobar - Secre-
tária.  Jucerja nº 4773674 em 16/02/22.

Terça-feira, 22/02/2022
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