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Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data, Hora e Local: 06 de maio de 2021, às 14hrs, na sede social Iconic
Lubrificantes S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida das Américas,
3434, bloco II, salas 701, 702, 707 e 709, Centro Empresarial Mario Henri-
que Simonsen, Barra da Tijuca, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Ja-
neiro, CEP 22640-102. Presença: Compareceram à Assembleia: (i) acio-
nistas representando a totalidade do capital social; (ii) o Presidente do
Conselho de Administração da Companhia, o Sr. Marcelo Pereira Malta de
Araújo; e (iii) o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Diogo Della Libera
Trindade, tendo sido dispensada a presença do representante dos audito-
res independentes, de acordo com o parágrafo 2º, do artigo 134, da Lei nº
6.404/76. Publicações: Aviso aos Acionistas: Dispensada a publicação
tendo em vista a publicação dos documentos a que se refere o artigo 133
da Lei nº 6.404/76 no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no jornal
“Monitor Mercantil”, no dia 25 de junho de 2021. Edital de Convocação:
Dispensada a publicação de editais, na forma do artigo 124, parágrafo 4º,
da Lei nº 6.404/76. Mesa: Marcelo Pereira Malta de Araújo - Presidente.
Leonardo Remião Linden - Secretário. Ordem do Dia e Deliberações: As
acionistas, por unanimidade e sem ressalvas, determinaram: 1. Aprovar a
lavratura da ata desta Assembleia em forma de sumário, conforme dispõe
o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76. 2. Aprovar, com a absten-
ção dos legalmente impedidos, nos termos do artigo 134, parágrafo 1º,
da Lei nº 6.404/76, sem emendas ou ressalvas, o relatório e as contas
dos administradores da Companhia, as demonstrações financeiras e
suas notas explicativas, o balanço patrimonial, além do parecer dos audi-
tores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de de-
zembro de 2020. 3. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020, cujo montante total foi de
R$ 71.528.516,85 (setenta e um milhões, quinhentos e vinte e oito mil,
quinhentos e dezesseis Reais e oitenta e cinco centavos), nos seguin-
tes termos: a. R$ 3.576.425,84 (três milhões, quinhentos e setenta e
seis mil, quatrocentos e vinte e cinco Reais e oitenta e quatro centavos)
destinados à conta de reserva legal; b. R$ 37.157.095,09 (trinta e sete
milhões, cento e cinquenta e sete mil, nove e cinco Reais e nove centa-
vos) destinados à conta de reserva de retenção de lucros; c. R$
30.794.995,92 (trinta milhões, setecentos e noventa e quatro mil, nove-
centos e noventa e cinco Reais e noventa e dois centavos), distribuídos
no ano de 2020 a título de dividendos intermediários, cabendo aos Sócios
o valor de R$ 0,0005 por ação. Observações: O Presidente da Mesa in-
formou que todas as deliberações foram tomadas por unanimidade pela
totalidade dos acionistas. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados
os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada
pelos presentes. aa) Chevron Latin America Marketing LLC., na qualida-
de de acionista; Chevron Amazonas LLC., na qualidade de acionista;
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., na qualidade de acionista; Marcelo
Pereira Malta de Araújo, na qualidade de Presidente do Conselho de Ad-
ministração e Presidente da Mesa; Diogo Della Libera Trindade, na quali-
dade de Diretor Presidente e Secretário da Mesa. Certifico que a presente
é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Diogo Della Libera Trindade -
Secretário da Mesa. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Em-
presa: Iconic Lubrificantes S.A.. NIRE: 333.0032399-6. Protocolo: 00-
2022/117082-0. Data do protocolo: 28/01/2022. Certifico o Arquivamento
em 02/02/2022 sob o número 00004753229.

Quinta-feira, 28/04/2022
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