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Ata da Reunião de Sócios realizada em 07 de Abril de 2022. 1. Data, Hora 
e Local: Realizada aos dias 07 do mês de Abril de 2022, às 10:00 horas, 
na sede social da GeoPark Brasil Exploração e Produção de Petróleo e Gás 
Ltda. na Praia de Botafogo, nº 228, Sala 1643, Ala A, Botafogo, na Cidade 
e Estado do Rio de Janeiro (“Sociedade”). 2. Convocação e Presença: 
As formalidades de convocação foram dispensadas nos termos do disposto 
no artigo 1.072 da Lei nº 10.406/02 (“Código Civil Brasileiro”), tendo em 
vista a presença de sócios representando a totalidade do capital social 
da Sociedade, a saber: (1) GEOPARK LATIN AMERICA S.L., sociedade 
devidamente constituída e existente de acordo com as leis da Espanha, com 
sede em calle Prim 19, à direita, 28004, Madri, Espanha, inscrita no CNPJ/
ME sob nº 24.557.909/0001-03, neste ato devidamente representada por 
seu procurador, a Sra. Livia Valverde Almeida Santos Carvalho, brasileira, 
casada em comunhão parcial de bens, advogada, portadora da carteira de 
identidade nº 307660902, expedida pelo DETRAN/RJ, e inscrita no CPF/
ME sob nº 924.136.255-34, domiciliada na Praia de Botafogo nº 228, Sala 
1702, Ala A, Botafogo, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, Brasil, CEP: 
22.250-906, conforme procuração arquivada perante a Junta Comercial do 
estado do Rio de Janeiro sob o nº 00003356189 em 17 de setembro de 
2018; e (2) GEOPARK (UK) LIMITED, sociedade devidamente constituída 
e existente de acordo com as leis do Reino Unido, com sede em 11-12 
St. James Square, Suite 1, 3rd floor SW1Y 4LB, Londres, Reino Unido, 
inscrita no CNPJ/ME sob o n° 29.289.877/0001-26, neste ato devidamente 
representada por seu procurador, a Sra. Livia Valverde Almeida Santos 
Carvalho, acima qualificada, conforme procuração arquivada perante a 
Junta Comercial do estado do Rio de Janeiro sob o nº 00003883847 em 17 
de junho de 2020. 3. Mesa: Assumiu a Presidência da reunião a Sra. Livia 
Valverde Almeida Santos Carvalho, que cumulou a função de Secretária. 4. 
Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução do capital social da Sociedade no 
valor de R$ 45.000.000,00 (Quarenta e cinco milhões de reais), nos termos 
do artigo 1.082, inciso II do Código Civil Brasileiro. 5. Deliberações:As 
sócias, por unanimidade de votos e sem reservas, aprovaramo que segue: 
5.1. A redução do capital social da Sociedade, por considerá-lo excessivo em 
relação ao seu objeto social, em conformidade com o artigo 1.082, inciso II do 
Código Civil Brasileiro, do atual valor de R$ 210.485.944,00 (duzentos e dez 
e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, novecentos e quarenta 
e quatro reais) para R$ 165.485.944,00 (Cento e sessenta e cinco milhões 
quatrocentos e oitenta e cinco mil, novecentos e quarenta e quatro reais), 
com redução, portanto, de R$ 45.000.000,00 (Quarenta e cinco milhões de 
reais), mediante restituição do valor correspondente às quotas canceladas, 
de forma desproporcional à sócia GEOPARK LATIN AMERICA S.L. 5.2. 
Fica autorizada a administração da Sociedade a tomar as providências 
necessárias à efetivação da redução do capital ora aprovada, em especial 
a alteração do contrato social, tão logo transcorrido o prazo estabelecido 
no §1º do artigo 1.084 do Código Civil Brasileiro. 6. Encerramento: Nada 
mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada, da qual se lavrou a 
presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. A presente 
ata será, ainda, publicada na forma do §1º do artigo 1.084 do Código Civil 
Brasileiro, para que se produza os devidos efeitos legais. Rio de Janeiro, 
07 de Abril de 2022. Mesa: Livia Valverde Almeida Santos Carvalho - 
Presidente e Secretária. Sócios Presentes: GEOPARK LATIN AMERICA 
S.L. - Livia Valverde Almeida Santos Carvalho - Procuradora; GEOPARK 
(UK) LIMITED - Livia Valverde Almeida Santos Carvalho - Procuradora.

Sábado, domingo e segunda-feira, 09, 10 e 11/04/2022

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