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Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 11 de março de 2022
Data, Hora e Local: Aos 11 dias do mês de março do ano de 2022, às 14:00 horas, na sede social loca-
lizada na Rua Nove de Julho, 72, Conjunto 35, no Bairro Santo Amaro, no município de São Paulo/SP, 
CEP: 04739-010. Convocação: dispensada a convocação, nos termos do Parágrafo 4º, do Artigo 124, 
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, em face da presença confirmada de todos os acionistas. 
Presença: reuniram-se os acionistas da sociedade, representando a totalidade do capital social da 
Bricks Capital Securitizadora S.A. (“Companhia”): Marcelo Closer D’Amico e Bernardo Alonso Salo-
mão Garcia. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Bernardo Alonso Salomão Garcia, Diretor-
-Presidente da Companhia, e secretariados pelo Sr. Marcelo Closer D’Amico, Diretor Administrativo e 
Financeiro da Companhia. Ordem do Dia: (i) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir 
e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2021; e (ii) Deliberar acerca da proposta de destinação do resultado da Companhia aufe-
rido no exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. Deliberações: (i) Aprovar por unanimidade 
de votos as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao 
exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; (ii) Aprovar, por unanimidade, a destinação do resul-
tado da Companhia auferido no exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, conforme descrito: 
(a) Lucro Líquido do Exercício - R$ 195.672,13; (b) Retenção de Lucro - R$ 50.062,53; e (c) Distribuição 
de Dividendos, com base no Artigo 140 , Parágrafo Primeiro, do Estatuto Social da Companhia - R$ 
145.609,60. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra 
a quem quisesse se manifestar e ante a ausência de manifestações foram encerrados os trabalhos, 
sendo lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São 
Paulo/SP, 11 de março de 2022. Bernardo Alonso Salomão Garcia - Presidente/Acionista, Marcelo 
Closer D’amico - Secretário/Acionista. JUCESP nº 170.683/22-9 em 01/04/22. Gisela Simiema Ces-
chin - Secretária Geral.

Quinta-feira, 07/04/2022
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