Sexta-feira, 11/03/2022

VALE ENERGIA S.A.
(Companhia Fechada)
CNPJ/MF Nº 02.207.392/0001-90 - NIRE: 33.3.0016641-6
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 17 DE FEVEREIRO DE 2022
1. Data, Hora Local: No dia 17 de fevereiro de 2022, às 11:00 horas,
foi realizada a assembleia geral extraordinária da Vale Energia S.A.
(“Companhia”) de forma digital, por meio de videoconferência, em razão
da pandemia de coronavírus, nos termos do artigo 121, parágrafo único,
da Lei nº 6.404/76. 2. Convocação, Presença e Quorum: Dispensadas as
formalidades de convocação, nos temos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei
nº 6.404/76, tendo em vista a presença, por conferência, da totalidade das
acionistas da Companhia, sendo a acionista Vale S.A. (“Vale”), representada
por seu procurador, Sr. Ricardo Batista Mendes, e sua controlada Docepar
S.A. (“Docepar”), representada por seu Diretor-Presidente, João Marcelo de
Moura e Cunha, e por seu Diretor Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis,
todos cumprindo orientação de voto proferida pelos Diretores Executivos da
Vale, Srs. Gustavo Duarte Pimenta e Alexandre Gomes Pereira (Decisão de
Diretores Executivos em Conjunto - DEC nº 033, de 09/02/2022). Verificado,
portanto, quorum suficiente para a instalação desta Assembleia Geral e para
as deliberações constantes da Ordem do Dia. 3. Mesa: Sr. Ricardo Batista
Mendes - Presidente; e Sra. Juliana Martins das Chagas Pires - Secretária.
4. Ordem do Dia: Analisar, discutir e, se for o caso, aprovar: (i) a ratificação
do contrato de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (“AFAC”)
celebrado entre a Vale S.A. e a Companhia no ano de 2021; (ii) a proposta
da administração para aumento do capital social da Companhia, mediante a
emissão de novas ações e a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto
Social; e (iii) a eleição da Sra. Ludmila Lopes Nascimento Brasil como
Diretora Presidente da Vale Energia S.A., em substituição ao Sr. Ricardo
Batista Mendes. 5. Deliberações Aprovadas: Instalada a assembleia na
forma digital, por meio de videoconferência, foram deliberadas e aprovadas
as seguintes matérias, pelas acionistas, sem quaisquer ressalvas: 5.1 A
lavratura desta ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, de acordo com
o disposto no artigo 130, parágrafo 1º, Lei nº 6.404/76. 5.2. a ratificação da
celebração do Contrato de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital,
celebrado entre a Vale S.A. e a Companhia, relativo aos AFACs realizados
pela Vale na Companhia, no período de 12/04/2021 a 22/12/2021, no valor
total de R$ 125.000.000,00 (cento e vinte e cinco milhões de reais). 5.3.
o aumento de capital da Companhia no montante de R$ 125.000.000,00
(cento e vinte e cinco milhões de reais), passando o referido capital social
de R$ 696.960.000,00 (seiscentos e noventa e seis milhões, novecentos
e sessenta mil reais), totalmente integralizado, para R$ 821.960.000,00
(oitocentos e vinte e um milhões, novecentos e sessenta mil reais) mediante
a emissão de 12.500.000.000 (doze bilhões e quinhentas milhões) de novas
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão
de R$ 0,01 (um centavo) cada, fixado com base no critério disposto no
art. 170, § 1º, inciso II, da Lei nº 6.404/76, e no balanço patrimonial da
Companhia levantado em 31 de dezembro de 2021. As ações ora emitidas
são totalmente subscritas pela acionista Vale e por ela integralizadas
mediante a capitalização dos Adiantamentos para Futuro Aumento de
Capital (“AFAC”), efetuados entre a Companhia e a referida acionista Vale
no período de 12 de abril de 2021 e 22 de dezembro de 2021, no valor
total de R$ 125.000.000,00 (cento e vinte e cinco milhões de reais); 5.4. foi
registrada a expressa renúncia da acionista Docepar S.A. ao seu direito de
preferência na subscrição das novas ações. 5.5. tendo em vista a deliberação
do item 5.3 acima, foi aprovada a alteração do artigo 5º do Estatuto Social
da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 5º O capital social é de R$ 821.960.000,00 (oitocentos e vinte e um milhões,
novecentos e sessenta mil reais) totalmente subscrito e integralizado em
moeda corrente nacional, representados por 21.116.060.000 (vinte e um
bilhões, cento e dezesseis milhões, e sessenta mil) ações ordinárias, todas
nominativas e sem valor nominal. 5.6. a eleição da Sra. Ludmila Lopes
Nascimento Brasil, brasileira, casada, contadora, portadora da carteira de
identidade nº 11760084-1, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrita no CPF/ME
sob o nº 080.636.717-24, com endereço comercial na Praia de Botafogo,
nº 186, sala 701, município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro,
CEP 22.250-145, para o cargo de Diretora-Presidente, em substituição
ao Sr. Ricardo Batista Mendes, cuja renúncia ao cargo fica registrada
para todos os fins de fato e de direito. 5.7. A Diretora-Presidente ora eleita
cumprirá o restante do prazo de gestão de seu antecessor, tal seja, até
a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2024, e tomará
posse mediante assinatura do respectivo Termo de Posse lavrado em livro
próprio, momento em que declarará estar totalmente desimpedida para o
exercício de suas funções, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76. 6.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos
e lavrada esta ata que, tendo sido lida, achada conforme e aprovada, foi
assinada pelos membros da Mesa e pelas acionistas presentes. Rio
de Janeiro, RJ, 17 de fevereiro de 2022. Assinaturas: Mesa: Ricardo
Batista Mendes - Presidente, Assinado digitalmente; Juliana Martins das
Chagas Pires - Secretária, Assinado digitalmente. Acionistas: Vale S.A.
p.p. Ricardo Batista Mendes, Assinado digitalmente. Docepar S.A.. João
Marcelo de Moura Cunha - Diretor-Presidente, Assinado digitalmente;
Rodrigo Sebollela Duque Estrada Regis - Diretor, Assinado digitalmente.
JUCERJA em 24/02/22 sob o nº 4787104. Jorge Paulo Magdaleno Filho Secretário Geral.
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