
Eleven Serviços de Consultoria e Análise S.A.
CNPJ/ME nº 20.820.211/0001-88  –  NIRE 35.300.503.783

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de janeiro de 2022
1. Data, Hora e Local: Em 14 de janeiro de 2022, às 13h00, na sede social da Eleven Serviços de Consultoria e Análise S.A. (“Companhia”), localizada na 
Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, nº 550, conjunto 32, CEP 04571-000, São Paulo/SP. 2. Convocação e Presença: Dispensada a publicação de editais 
de convocação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), por estar presente 
o acionista Banco Modal S.A. representando a totalidade do capital social, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: 
Sr. Adeodato Arnaldo Volpi Netto - Presidente e Sra. Maria Teresa Nacli Meyer - Secretária. 4. Ordem do Dia: Examinar, discutir e deliberar sobre as seguintes 
matérias: (i) alterar o endereço da filial no do Rio de Janeiro/RJ; (ii) alterar o objeto social da Companhia, para a inclusão de nova atividade e para esclarecer 
que as atividades de gestão não são aplicáveis a valores mobiliários; (iii) converter as ações preferenciais PN-A, PN-B e PN-C para que todas sejam ordinárias 
ON; (iv) aumentar o capital social da Companhia no valor de R$ 19.800.000,00 (dezenove milhões e oitocentos mil reais), com a emissão de novas ações; 
(v) consolidar a nova redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, em decorrência das deliberações dos itens (iii) e (iv) acima, caso aprovadas; 
(vi) extinguir o Conselho de Administração da Companhia e a aceitar a renúncia de seus membros; (vii) alterar o número máximo da composição da Diretoria, 
de 03 (três) para 06 (seis) membros, estabelecida no Estatuto Social da Companhia; (viii) tomar conhecimento da renúncia do Diretor-Presidente da 
Companhia; (ix) remanejar a Diretora de Compliance para o cargo de Diretora-Presidente; (x) eleger novos membros para compor a Diretoria da Companhia; 
(xi) reformar e consolidar o Estatuto Social da Companhia, e (xii) autorizar a administração a celebrar os documentos necessários e praticar todos os atos 
necessários ou convenientes para a implementação das deliberações que vierem a ser aprovadas. 5. Deliberações: Instalada a assembleia com a presença 
do acionista detentor da totalidade do capital com direito a voto, referido acionista, sem quaisquer ressalvas ou restrições: (i) Aprovou a alteração do endereço 
da filial localizada no Rio de Janeiro, na Avenida Nilo Peçanha, 50, Grupo 2501 - Centro - Rio de Janeiro/RJ, CEP20040-007 para Praia de Botafogo, nº 501, 
5º andar, salão 501, bloco 01, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22250-040; (ii) Aprovou a alteração do art. 3º do Estatuto Social que dispõe sobre o objeto 
social da Companhia, para (i) incluir as seguintes atividades: (a) consultoria de valores mobiliários, de acordo com a Resolução CVM nº 19, de 25 de fevereiro 
de 2021 (“Resolução CVM 19/21”); e (b) produção, publicação, comercialização e distribuição, eletrônica e/ou impressa de conteúdos informativos sobre 
assuntos relacionadas à análise de valores mobiliários, finanças e economia, tais como periódicos eletrônicos, revistas, jornais e livros; e (ii) para esclarecer 
que as atividades de gestão não são aplicáveis a valores mobiliários. O Objeto social passa a ter a seguinte redação, conforme abaixo: “Art. 3º A Companhia 
tem como objeto social: I - análise de valores mobiliários, nos termos da Resolução CVM nº 20, de 26 de fevereiro de 2021 (“Resolução CVM nº 20/21”); 
II - consultoria de valores mobiliários, de acordo com a Resolução CVM nº 19, de 25 de fevereiro de 2021 (“Resolução CVM nº 19/21”); III - gestão de 
ativos intangíveis não financeiros; IV - gestão personalizada de patrimônio financeiro, excluídos quaisquer valores mobiliários; V - gestão de patrimônio 
pessoal, excluídos quaisquer valores mobiliários; VI - venda de conteúdo online; VII - a prestação de serviços de consultoria de gestão empresarial; VIII - 
produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão; IX - desenvolvimento profissional e gerencial; X - participação no capital social de outras 
sociedades; e XI - produção, publicação, comercialização e distribuição, eletrônica e/ou impressa de conteúdos informativos sobre assuntos 
relacionadas à análise de valores mobiliários, finanças e economia, tais como periódicos eletrônicos, revistas, jornais e livros.” (iii) Aprovou, na 
forma autorizada pelo inciso IV do Artigo 10 do Estatuto da Companhia, a conversão de 861.023 ações preferenciais, sendo 250.000 (duzentas e cinquenta 
mil) ações preferenciais classe A (PN-A), 586.023 (quinhentas e oitenta e seis mil e vinte e três) ações preferenciais classe B (PN-B) e 25.000 (vinte e cinco 
mil) ações preferenciais classe C (PN-C), todas nominativas e sem valor nominal em 861.023 ações ordinárias (ON) da Companhia na razão de 1 (uma) ação 
preferencial das classes PN-A, PN-B e PN-C, cada, por 1 (uma) ação ON, passando a totalizar o capital social em 1.722.046 ações ordinárias, todas de 
propriedade do acionista Banco Modal S.A.; (iv) Ato contínuo, aprovou o aumento do capital social, em R$ 19.800.000,00 (dezenove milhões e oitocentos mil 
reais), com a emissão de 2.226.677 (dois milhões, duzentas e vinte e seis mil, seiscentas e setenta e sete) novas ações ordinárias, todas nominativas e sem 
valor nominal, passado o referido capital social de R$ 15.312.736,00 (quinze milhões, trezentos e doze mil, setecentos e trinta e seis reais) para 
R$ 35.112.736,00 (trinta e cinco milhões, cento e doze mil, setecentos e trinta e seis reais), dividido em 3.948.723 (três milhões, novecentas e quarenta e oito 
mil, setecentas e vinte e três) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, mediante a capitalização de Adiantamento para Futuro Aumento de 
Capital - AFAC. (v) Em razão da conversão das ações e do aumento de capital social acima deliberados, aprovou a nova redação do Art. 5º do Estatuto Social 
da Companhia, que passa a viger com a seguinte nova redação: “Art. 5º O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de 
R$ 35.112.736,00 (trinta e cinco milhões, cento e doze mil, setecentos e trinta e seis reais), dividido em 3.948.723 (três milhões, novecentas e quarenta e oito 
mil, setecentas e vinte e três) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. Parágrafo §1° Cada ação ordinária conferirá direito a um voto nas 
deliberações da assembleia geral de acionistas. Parágrafo §2º As transferências de ações da Companhia deverão observar os termos e condições 
estabelecidos em lei e no Estatuto Social, sob pena de cancelamento da transferência realizada.” (vi) Aprovou a extinção do Conselho de Administração da 
Companhia, com a correspondente alteração e renumeração dos artigos do Estatuto Social para implementar a sua extinção e reformar as regras de 
governança da Companhia, cuja redação consolidada fará parte integrante desta ata. A Companhia aceitou a renúncia dos atuais membros do Conselho de 
Administração, os Srs. (i) Bruno Boni de Oliveira, Presidente do Conselho de Administração, e seu respectivo suplente, Wladimir Chiari; (ii) Adeodato 
Arnaldo Volpi Netto, conselheiro efetivo, e sua respectiva suplente, Maria Teresa Nacli Meyer; (iii) Conrado Franco Pontes, conselheiro efetivo, e seu 
respectivo suplente Felipe Pereira Barreiros; (iv) Luiz Fernando Lopes Filho, conselheiro efetivo, e seu respectivo suplente Raphael Santos de Figueredo; 
e (v) José Cassio Costa Bariani, conselheiro efetivo, e seu respectivo suplente Henrique Garcia Spinosa Netto, conforme cartas de renúncias recebidas e 
que ficam arquivadas na Companhia. A Companhia outorga aos conselheiros renunciantes acima referidos quitação plena, geral, irrevogável, irretratável em 
relação ao período durante o qual exerceram tal função na Companhia; Face à deliberação acima, o Art. 11 do Estatuto Social da Companhia fica suprimido, 
sendo renumerados os demais. (vii) Aprovou a alteração do número máximo da composição da Diretoria, de 03 (três) para 06 (seis) membros, todos eleitos e 
destituíveis a qualquer tempo, sendo 1 (um) deles designado Diretor-Presidente, 1 (um) Diretor de Compliance e Controles Internos; 1 (um) diretor responsável 
pela atividade de análise de valores mobiliários; 1 (um) diretor responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários; e 2 (dois) diretores sem 
designação específica; Em decorrência da deliberação acima, o Art. 12 do Estatuto Social da Companhia passa a viger com a seguinte redação: “Art. 12. A 
Diretoria será composta por, no mínimo 03 (três) e no máximo 06 (seis) membros, todos eleitos e destituíveis a qualquer tempo, sendo 1 (um) deles designado 
Diretor-Presidente, 1 (um) Diretor de Compliance e Controles Internos; 1 (um) diretor responsável pela atividade de análise de valores mobiliários; 1 (um) diretor 
responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários; e 2 (dois) diretores sem designação específica. Parágrafo único. O mandato dos diretores 
terá duração de 2 (dois) anos, permitida a reeleição, ficando os diretores dispensados de prestar caução em garantia de seus mandatos.” (viii) Tomou 
conhecimento da renúncia do Diretor-Presidente, o Sr. Adeodato Arnaldo Volpi Netto, brasileiro, casado empresário, portador da Cédula de Identidade RG 
nº 3.880.344-1 SESP/PR e inscrito no CPF sob o nº 021.677.229-07, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda dos 
Anapurus, nº 1071, apto. 192, Indianópolis, CEP 04087-003; (ix) Em virtude da renúncia do Diretor-Presidente, aprovou o remanejamento da Diretora de 
Compliance, a Sra. Maria Teresa Nacli Meyer, brasileira, solteira, publicitaria, portadora da Cédula de Identidade RG nº 3.495.162/4 SSP PR e inscrita no CPF 
sob o nº 015.735.059-27, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Vieira de Morais, nº 1561, apartamento 62, Campo 
Belo, CEP 04617-015, para o cargo de Diretora-Presidente, sem alteração do prazo de mandato, o qual encontra-se em vigor até a realização da Assembleia 
Geral Ordinária de 2022; (x) Aprovou a eleição de novos membros para compor a Diretoria da Companhia, com o prazo de mandato unificado com os demais 
diretores, o qual seja até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2022, a saber: Sr. Ivan Nogueira Pinheiro, brasileiro, casado sob o regime da 
comunhão universal de bens, advogado, portador da carteira de identidade RG nº 34.829.576-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 223.034.588-54, 
residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.455, 3º andar, Vila Nova 
Conceição - São Paulo/SP - CEP 04543-011, para o cargo de Diretor de Compliance e Controles Internos, responsável pela implementação e cumprimento 
de regras, procedimentos e controles internos e das normas estabelecidas pela Resolução CVM 19/21 e, ainda, pelo cadastro dos investidores e à prevenção 
à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo - PLDFT no âmbito do mercado de valores mobiliários; Sr. Raphael Santos de Figueredo, brasileiro, 
solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 11.633.278-4 DIC/RJ, inscrito no CPF sob o nº 092.192.587-57, residente e domiciliado na 
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pedroso Alvarenga, nº 1170, apartamento 701, Itaim Bibi, CEP 04531-004, para o cargo de Diretor 
responsável pela atividade de análise de valores mobiliários, nos termos da Resolução CVM 20/21; Sr. Felipe Pires de Souza, brasileiro, casado, 
administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.946.869-3 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 343.834.438-69, residente e domiciliado na cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Diogo Jácome, 1030 apto 91 - Vila Nova Conceição - São Paulo/SP, CEP 04512-001, para o cargo de Diretor 
responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários, bem como pela verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil 
do cliente, nos termos das Resoluções CVM 19/21 e 30/21; e Sr. Carlos Eduardo Picchi Daltozo, brasileiro, casado, cientista da computação, portador da 
Cédula de Identidade RG nº 25.576.246-X SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 152.790.518-70, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Rua Carlos Weber, 601, apartamento 101C, Vila Leopoldina, CEP 05303-000, para o cargo de Diretor sem Designação Especifica. Os membros 
da Diretoria ora eleitos, declaram para todos os fins e efeitos legais que atendem às condições de elegibilidade previstas nos artigos 146, “caput”, e 147 da Lei 
nº 6 404/76, isto e, que não estão impedido por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 

contra a economia, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos. Os membros ora eleitos 
tomaram posse mediante assinatura, em livro próprio, e deveram permanecer em seus cargo até que seus sucessores sejam empossados; (xi) Aprovou a 
reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia, refletindo todas as alterações ora aprovadas e passando a vigorar com a redação constante do 
Anexo I à presente ata; e (xii) Autorizou a administração da Companhia a celebrar documentos e praticar todos os atos necessários ou convenientes para a 
implementação das deliberações aqui aprovadas. 7. Lavratura: Foi autorizada, por unanimidade de votos, a lavratura da presente ata na forma de sumário, 
conforme o disposto no § 1º do art. 130 da Lei das Sociedade por Ações. 8. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos 
e foi lavrada a presente ata, a qual foi lida e aprovada pelo acionista presente e assinada pelo Presidente e pela Secretária. O Sr. Presidente deu então a 
presente assembleia por encerrada, agradecendo a presença de todos. Mesa: Adeodato Arnaldo Volpi Netto - Presidente, Maria Teresa Nacli Meyer - 
Secretária; Acionista: Banco Modal S.A., representado por seus diretores, Srs. Adeodato Arnaldo Volpi Netto e Bruno José Albuquerque de Castro. São Paulo, 
14 de janeiro de 2022. Mesa: Adeodato Arnaldo Volpi Netto - Presidente; Maria Teresa Nacli Meyer - Secretária. JUCESP - Certifico que foi registrado sob 
nº 157.218/22-3, em 24/03/2022. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. Anexo I - Estatuto Social da Eleven Serviços de Consultoria e 
Análise S.A. - CNPJ nº 20.820.211/0001-88 - NIRE 35.300.503.783. Art. 1º A Eleven Serviços de Consultoria e Análise S.A. (a “Companhia”) é uma 
sociedade anônima que será regida por este estatuto e pela legislação aplicável. Art. 2º A Companhia tem sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 550, conjunto 32, Cidade Monções, CEP 04571-000, podendo, por decisão da Diretoria, abrir e fechar filiais, 
agências, escritórios de representação, ou outros estabelecimentos em qualquer parte do País ou no exterior. Art. 3º A Companhia tem como objeto social: 
I - análise de valores mobiliários, nos termos da Resolução CVM nº 20, de 26 de fevereiro de 2021 (“Resolução CVM nº 20/21”); II - consultoria de valores 
mobiliários, de acordo com a Resolução CVM nº 19, de 25 de fevereiro de 2021 (“Resolução CVM nº 19/21”); III - gestão de ativos intangíveis não financeiros; 
IV - gestão personalizada de patrimônio financeiro, excluídos quaisquer valores mobiliários; V - gestão de patrimônio pessoal, excluídos quaisquer valores 
mobiliários; VI - venda de conteúdo online; VII - a prestação de serviços de consultoria de gestão empresarial; VIII - produção cinematográfica, de vídeos e de 
programas de televisão; IX - desenvolvimento profissional e gerencial; X - participação no capital social de outras sociedades; e XI - produção, publicação, 
comercialização e distribuição, eletrônica e/ou impressa de conteúdos informativos sobre assuntos relacionadas à análise de valores mobiliários, finanças e 
economia, tais como periódicos eletrônicos, revistas, jornais e livros. Parágrafo único. Nos termos das Resoluções CVM nº 19/21 e 20/21, as responsabilidades 
pelas atividades de consultoria de valores mobiliários e de análise de valores mobiliários serão atribuídas a um consultor de valores mobiliários e a um analista 
de valores mobiliários, respectivamente, sendo pessoas naturais credenciados por entidade autorizada pela CVM, devidamente indicado em ata de assembleia 
geral. Art. 4º O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Art. 5º O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de 
R$ 35.112.736,00 (trinta e cinco milhões, cento e doze mil, setecentos e trinta e seis reais), dividido em 3.948.723 (três milhões, novecentas e quarenta e oito 
mil, setecentas e vinte e três) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. Parágrafo Primeiro. Cada ação ordinária conferirá direito a um voto 
nas deliberações da assembleia geral de acionistas. Parágrafo Segundo. As transferências de ações da Companhia deverão observar os termos e condições 
estabelecidos em lei no Estatuto Social, sob pena de cancelamento da transferência realizada. Art. 6º Os acionistas reunir-se-ão em assembleia geral 
ordinariamente nos quatro primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social e, extraordinariamente, sempre que necessário, observadas 
em sua convocação, instalação e competências as disposições legais aplicáveis e este estatuto. Art. 7º Além das hipóteses previstas em lei, a assembleia 
geral poderá ser convocada (i) pelo Diretor-Presidente; (ii) por quaisquer 2 (dois) diretores em conjunto; (iii) por acionista que represente 5% (cinco por cento), 
no mínimo, do capital social da Companhia, mediante aviso com pelo menos 8 (oito) dias de antecedência, o qual será dispensado se comparecerem todos 
os acionistas. Art. 8º A assembleia geral será presidida pelo Diretor-Presidente ou, em sua ausência, por outro Diretor escolhido pelos acionistas dentre os 
presentes. O presidente convidará dentre os presentes um secretário. Art. 9º As decisões da assembleia geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, 
serão tomadas por maioria de votos, não se computando os votos em branco. Art. 10. Sem prejuízo das demais competências legais, compete a assembleia 
geral deliberar sobre as seguintes matérias: I - liquidação, dissolução ou pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial ou autofalência ou da 
Companhia; II - abertura ou fechamento de capital da Companhia, listagem das ações da Companhia (a ser realizada sempre de acordo com os segmentos 
de melhores práticas de governança corporativa) e celebração de contratos, acordos ou compromissos com bolsas de valores; III - declaração ou pagamento 
de dividendos, juros sobre capital próprio ou qualquer outra forma de distribuição de valores a acionistas da Companhia em valor superior ao estabelecido 
neste estatuto; IV - qualquer grupamento, bonificação, desdobramento ou conversão de ações de emissão da Companhia; V - qualquer incorporação, fusão, 
aquisição, cisão ou transformação envolvendo a Companhia e uma ou mais sociedades; VI - qualquer alteração nos direitos, preferências, vantagens, poderes 
ou restrições atribuídas às ações; e VII - a contratação, pela Companhia, de qualquer dívida ou financiamento que, em uma operação ou série de operações 
relacionadas, em montante superior a 300% (trezentos por cento) do LAJIDA da Companhia do ano anterior ou R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), dos 
dois o que for maior. Art. 11. A administração da Companhia competirá à Diretoria, com poderes conferidos pela lei aplicável e por este Estatuto Social. 
Art. 12. A Diretoria será composta por, no mínimo 03 (três) e no máximo 06 (seis) membros, todos eleitos e destituíveis a qualquer tempo, sendo 1 (um) deles 
designado Diretor-Presidente, 1 (um) Diretor de Compliance e Controles Internos; 1 (um) diretor responsável pela atividade de análise de valores mobiliários; 
1 (um) diretor responsável pela atividade de consultoria de valores mobiliários; e 2 (dois) diretores sem designação específica. Parágrafo único. O mandato 
dos diretores terá duração de 2 (dois) anos, permitida a reeleição, ficando os diretores dispensados de prestar caução em garantia de seus mandatos. 
Art. 13. No caso de vacância no cargo de qualquer diretor, deverá ser convocada a Assembleia Geral, para eleger um novo diretor, que deverá completar o 
mandato do diretor substituído. Art. 14. Observadas as disposições deste estatuto social, os diretores serão investidos de todos os poderes de gerência e 
administração da Companhia e poderão realizar quaisquer operações dentro do curso normal dos negócios da Companhia. Parágrafo Primeiro. Competirá 
ao Diretor de Compliance e Controles Internos a implementação e cumprimento de regras, procedimentos e controles internos e das normas estabelecidas 
pela Resolução CVM 19/21 e, ainda, a responsabilidade pelo cadastro dos investidores e pela prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do 
terrorismo - PLDFT no âmbito do mercado de valores mobiliários. Parágrafo Segundo. Competirá também ao Diretor responsável pela atividade de consultoria 
de valores mobiliários, a responsabilidade pela verificação da adequação dos produtos, serviços e operações ao perfil do cliente, nos termos das Resoluções 
CVM 19/21 e 30/21. Art. 15. Observadas as matérias que dependem da autorização da Assembleia Geral, conforme previsto neste Estatuto Social a 
Companhia será representada pela assinatura: I - do Diretor-Presidente ou do Diretor de Compliance, agindo isoladamente, para: (a) exceção feita a transações 
com instituições financeiras que acarretem endividamento, financiamento e/ou captação de recursos ou emissão de títulos de dívida, representar a Companhia 
em contratos e acordos de quaisquer naturezas, incluindo, sem limitação, contratos de prestação de serviços, contratos com fornecedores e acordos de 
confidencialidade; (b) movimentações financeiras com valor de até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); e (c) movimentações financeiras para pagamento de 
obrigações relativas a folha de salário, independentemente do valor. II - de 2 (dois) diretores, agindo em conjunto; III - de 1 (um) diretor agindo em conjunto 
com um procurador da Companhia, observados os limites estabelecidos na respectiva procuração; IV - de 2 (dois) procuradores, agindo em conjunto e dentro 
dos limites estabelecidos nas respectivas procurações. Art. 16. As procurações da Companhia serão outorgadas por 2 (dois) diretores, agindo em conjunto, e 
estabelecerão os poderes do procurador e, salvo no caso de mandato judicial, terão o prazo máximo de 1 (um) ano. Art. 17. O Conselho Fiscal é um órgão 
não permanente e será instalado pela assembleia geral, nos termos da legislação aplicável, tendo a composição, os poderes e as funções previstos em lei. 
Art. 18. O exercício social da Companhia encerrar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano. Ao final de cada exercício social serão levantados um balanço 
patrimonial e demais demonstrações financeiras exigidas de acordo com as disposições legais pertinentes. Art. 19. Após os ajustes previstos em lei, a 
assembleia geral deliberará sobre a destinação do lucro líquido, mediante proposta da administração e de opinião prévia do Conselho Fiscal, se instalado, 
observado o disposto no presente estatuto. Parágrafo único. Os acionistas terão direito a receber, em cada exercício social, um dividendo mínimo obrigatório 
equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício. A Assembleia Geral poderá, no entanto, com o consentimento de todos os acionistas 
presentes, deliberar pela retenção da totalidade do lucro. Art. 20. Mediante deliberação da Diretoria, a Companhia poderá preparar demonstrações financeiras 
semestrais ou em períodos menores e distribuir dividendos intermediários com base nos resultados apurados em tais demonstrações ou à conta de lucros 
acumulados ou de reserva de lucros. Art. 21. A Companhia, mediante deliberação da Diretoria, poderá creditar ou pagar aos acionistas juros remuneratórios 
sobre o capital próprio. As importâncias pagas ou creditadas pela Companhia a título de juros sobre o capital próprio poderão ser imputadas ao valor dos 
dividendos obrigatórios, inclusive os dividendos das ações preferenciais. Art. 22. A Companhia deverá entrar em liquidação nos casos previstos em lei e a 
assembleia geral deverá nomear o liquidante. Art. 23. A Companhia, seus acionistas, administradores, os membros do Conselho Fiscal, se houver, ficam 
obrigados a resolver, por meio de arbitragem toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da 
aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei nº 6.404/76 e neste Estatuto Social. Parágrafo Primeiro. 
A arbitragem será administrada pelo Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (“CAM-CCBC”) e obedecerá às normas 
estabelecidas no seu Regulamento. O tribunal arbitral será constituído por 3 (três) árbitros, indicados na forma prevista no Regulamento do CAM-CCBC. 
A arbitragem terá sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Parágrafo Segundo. O procedimento arbitral será conduzido em português e 
aplicar-se-ão as leis brasileiras. São Paulo/SP, 14 de janeiro de 2022. Mesa: Adeodato Arnaldo Volpi Netto - Presidente; Maria Teresa Nacli Meyer - Secretária.

Sexta-feira, 08/04/2022

Esta publicação foi feita de forma 100% digital 
pelo Monitor Mercantil em seu site. 
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