Quarta-feira, 27/04/2022

LARGO DA CARIOCA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 35.687.756/0001-35
Ata da AGE em 18/04/22. 1. Data, Hora e Local. Realizada em 18/04/22,
às 10h, na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara 25/1804,
Centro/RJ. 2. Convocação e Presença. Dispensada a publicação de
Editais de Convocação, nos termos do art. 124, §4º, da Lei 6.404/76 e
suas alterações posteriores (“Lei das S.A.”), por estarem presentes os
acionistas representando a totalidade do capital social da Cia., conforme
assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas da
Cia.. 3. Mesa. Presidente: Rodrigo Brandão Feitosa. Secretário: Rodrigo da
Costa Azevedo. 4. Ordem do Dia. Deliberar a respeito da seguinte ordem
do dia: (i) aceitação da renúncia dos Srs. (a) Marcelo Hudik Furtado de
Albuquerque; e (b) Felipe Franco da Silveira, abaixo qualificados, aos
seus respectivos cargos de diretores da Cia.; (ii) eleição dos novos diretores
da Cia., (a) Rodrigo Brandão Feitosa; (b) Rodrigo da Costa Azevedo,
e (c) Cesar Madeira Padovesi, abaixo qualificados; e (iii) autorização
a administração da Cia. a praticar todos os atos necessários para a
implementação das deliberações tomadas na Assembleia. 5. Deliberações.
Instalada a Assembleia e colocados os documentos à disposição dos
acionistas e demais presentes, após a discussão das matérias da ordem do
dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer
restrições: 5.1. Renúncia de Diretores. Os acionistas decidem aceitar a
renúncia dos Srs. (i) Marcelo Hudik Furtado de Albuquerque, brasileiro,
casado, bacharel em administração, RG 11.605.282-0, IFP/RJ e CPF/
ME 025.989.187-89, ao cargo de Diretor Presidente da Cia.; e (ii) Felipe
Franco da Silveira, brasileiro, divorciado, administrador, RG 14.157.566-9,
SSP/SP e CPF/ME 261.377.018-08, ao cargo de Diretor sem Designação
Específica da Cia., conforme Termos de Renúncia que integram esta ata
como Anexo I; 5.2. Eleição dos novos Diretores. Aprovar a eleição
dos Srs. (i) Rodrigo Brandão Feitosa, brasileiro, casado, bacharel em
administração, RG 30.448.755, SSP/SP e CPF/ME 289.496.448-00, para
o cargo de Diretor Presidente da Cia.; (ii) Rodrigo da Costa Azevedo,
brasileiro, casado, bacharel em administração, RG 13.221.143-4, DIC/
RJ e CPF/ME 035.333.357-39, para o cargo de Diretor sem Designação
Específica, e (iii) Cesar Madeira Padovesi, brasileiro, casado, advogado,
RG 34.381.111-X, SSP/SP e CPF/ME 301.910.728-85, para o cargo de
Diretor sem Designação Específica, todos com mandato de 2 anos a contar
da presente data, permitida a reeleição, conforme o estatuto social da Cia..
5.2.1. Consignar que a posse dos membros da Diretoria ora eleitos fica
condicionada à (i) apresentação de declaração de desimpedimento, nos
termos da legislação aplicável; e (ii) assinatura dos respectivos termos de
posse, na forma do Anexo II desta ata, e lavrados em livro próprio da Cia..
5.3. Autorização dos Administradores. Autorizar a administração da Cia.
a praticar todos os atos necessários para a implementação das deliberações
ora aprovadas, podendo, para tanto, praticar todos os atos, assinar todos
os documentos e cumprir todas as formalidades necessárias, nos termos e
condições aqui previstos. 6. Encerramento. Nada mais havendo a tratar,
foi encerrada a AGE, mandando o Presidente da Mesa lavrar a presente
Ata que, lida e julgada conforme, vai assinada pelos componentes da
Mesa e pelos acionistas presentes. RJ, 18/04/22. Mesa: Rodrigo Brandão
Feitosa - Presidente, Rodrigo da Costa Azevedo - Secretário. Acionistas
Presentes: Mont Blanc Brasil Partners I H - Fundo de Investimento
em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior. Jucerja em
25/04/22 sob o nº 4858591. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.
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