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Ata da Assembleia Geral Extraordinária. 1. Data, Hora e Local: Aos 28 
(vinte e oito) dias do mês de março de 2022, às 09:00 horas, por meio do 
link do aplicativo de videoconferência Microsoft Teams, disponibilizado pela 
Austral Participações S.A. (“Companhia”), conforme autorizado pela Lei nº 
14.030 de 28 de julho de 2020 e regulamentado pela Instrução Normativa 
n.º 81 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, da-
tada de 10 de junho de 2020 (“IN DREI n.º 81”). Para todos os fins legais, a 
presente assembleia será considerada como realizada na sede da Compa-
nhia, conforme disposto na IN DREI nº 81. 2. Publicações, Convocação e 
Presença: Edital de convocação publicado no jornal Monitor Mercantil, nas 
versões impressa e digital, nos dias 11 (página 5), 14 (página 6) e 15 (página 
6) de março de 2022, nos termos do Estatuto Social da Companhia e de 
acordo com o disposto no artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”). Os membros da mesa, indicados 
abaixo, atestam que os acionistas representando 85,9242395203553% do 
capital social total da Companhia compareceram de forma remota à presen-
te Assembleia, por meio de acesso ao link do aplicativo de videoconferência 
Microsoft Teams, disponibilizado pela Companhia, nos termos da IN DREI 
n.º 81, o qual garante a efetiva participação e voto à distância dos acionis-
tas, conforme a lista de presença consolidada no Anexo I. Os acionistas 
apresentaram os documentos de representação pertinentes à Companhia 
e submeteram as suas manifestações de voto por escrito até 30 (trinta) mi-
nutos antes da instalação desta Assembleia, conforme previsto na IN DREI 
nº 81 e no artigo 121, parágrafo segundo da Lei das S.A. Os acionistas 
declararam concordar com a gravação do conclave e com a utilização do 
acesso digital indicado pela Companhia, consignando que o sistema atende 
aos requisitos da IN DREI n.º 81, bem como atestam que seus direitos foram 
preservados. 3. Mesa: Presidente: Sr. Bruno de Abreu Freire; Secretária: 
Sra. Daniella Lugarinho Fischer Matos. 4. Ordem do Dia: Apreciar e delibe-
rar sobre: (i) a lavratura da ata em forma de sumário; (ii) o exame, a discus-
são e a aprovação do 3º (terceiro) Plano de Opção de Compra de Ações da 
Companhia (“3º Plano”), que conferirá direitos de aquisição ou integraliza-
ção sobre ações ordinárias e/ou preferenciais (caso existam no momento da 
entrega de cada ação), todas nominativas e sem valor nominal de emissão 
da Companhia (“Opções” e “Ações”, respectivamente), equivalentes a 7% 
(sete por cento) do total do capital social da Companhia em bases totalmen-
te diluídas, no contexto de oportunos aumentos autorizados no capital social 
da Companhia ou transferência de ações mantidas em tesouraria, e de seus 
respectivos anexos; e (iii) autorização para os administradores da Compa-
nhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações 
tomadas na presente assembleia geral. 5. Deliberações: Os acionistas pre-
sentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas 
ou restrições, o quanto segue: (i) A lavratura da ata em forma de sumário. 
Aprovar a lavratura da presente ata em forma de sumário, conforme Art. 
130, § 1º, da Lei das S.A. (ii) 3º Plano de Opção de Compra de Ações da 
Companhia. Aprovar o 3º Plano que, nos termos do Artigo 168, §3º, da Lei 
das S.A., estabelece as respectivas condições gerais de outorgas de direi-
tos de aquisição sobre até 21.538.172 (vinte e uma milhões, quinhentas e 
trinta e oito mil, cento e setenta e duas) Ações, equivalentes a 7% (sete por 
cento) do total do capital social da Companhia em bases totalmente diluídas 
existente na presente data,e seus respetivos anexos, nos termos do Doc. 
1 e que ficará arquivado na sede social. As Opções outorgadas poderão 
ser exercidas no contexto de oportunos aumentos autorizados no capital 
social da Companhia ou transferência de ações mantidas em tesouraria, 
nos termos do referido Doc. 1. (iii) Autorização aos administradores da 
Companhia. Autorizar os administradores da Companhia a praticarem to-
dos os atos necessários à efetivação das deliberações tomadas na presente 
assembleia geral. 6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura 
da Ata: Todos os acionistas declararam concordar com a realização da pre-
sente Assembleia na forma digital, a utilização do sistema digital disponibi-
lizado pela Companhia, que garante a segurança, confiabilidade e transpa-
rência do conclave, bem como concordam expressamente com a gravação 
na íntegra do conclave, cuja gravação integral ficará arquivada na sede da 
Companhia, nos termos da IN DREI nº 81. O Presidente declarou que todos 
os requisitos para realização da presente Assembleia foram devidamente 
atendidos, especialmente aqueles previstos na IN DREI n.º 81. Nada mais 
havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, na 
forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o §1º do artigo 130 
da Lei das S.A., a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelo 
presidente e secretário da mesa, conforme previsto na IN DREI nº 81, os 
quais certificam o comparecimento de forma remota dos acionistas presen-
tes. Mesa: Bruno de Abreu Freire – Presidente; Daniella Lugarinho Fischer 
Matos – Secretária. Acionistas Presentes: Alessandro Monteiro Morgado 
Horta (pp.Daniella Lugarinho Fischer Matos), Gilberto Sayão da Silva (pp. 
Daniella Lugarinho Fischer Matos), Paulo Fernando Carvalho de Oliveira 
(pp. Daniella Lugarinho Fischer Matos), Bruno de Abreu Freire, International 
Finance Corporation (IFC) (pp. Daniella Lugarinho Fischer Matos) e Vinci 
Capital Partners II A Fundo de Investimento em Participações (pp. Daniella 
Lugarinho Fischer Matos). Certifico que a presente é cópia fiel da ata 
lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 28 de março de 2022. Mesa: 
Bruno de Abreu Freire - Presidente; Daniella Lugarinho Fischer Matos - 
Secretária. Certidão: Jucerja reg. sob o nº 4829250 em 31/03/2022. Jorge 
Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Quarta-feira, 13/04/2022
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