Terça-feira,, 05/04/2022

MODAL CONTROLE PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME nº 40.415.070/0001-25 – NIRE 33.3.0033665-6
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de fevereiro de 2021
I. Data, Hora e Local: Aos 11 (onze) dias do mês de fevereiro de 2021, às 9h00, na sede social do Modal Controle ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social, cabendo-lhe decidir sobre as
Participações S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de matérias de sua competência previstas na Lei das S.A. e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais
Botafogo, nº 501, 5º andar - parte, bloco 01, bairro Botafogo, CEP 22250-040. II. Convocação e Presença: Dispensada exigirem o pronunciamento dos acionistas ou forem a estes submetidos, bem como nos casos previstos na Lei
a publicação de editais de convocação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro das S.A. ou neste Estatuto Social. Parágrafo Primeiro. As Assembleias Gerais serão convocadas pela Diretoria, por
de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital qualquer de seus Diretores, na forma prevista pelo Artigo 124 da Lei das S.A., mediante publicação de anúncio por
social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. III. Mesa: Sr. Cristiano Maron Ayres, 3 (três) vezes, contendo o local, data e hora, forma de participação e a ordem do dia detalhada, com 8 (oito) dias de
Presidente; e Sra. Ana Paula Moraes Venancio Amaral, Secretária. IV. Ordem do Dia: Examinar, discutir e deliberar antecedência, no mínimo, em primeira convocação e, em segunda, com antecedência de 5 (cinco) dias. Parágrafo
acerca das seguintes matérias (i) alterar a redação do objeto social da Companhia para delimitar o âmbito de Segundo. Não obstante as disposições do Parágrafo Primeiro acima, serão consideradas como tendo sido
investimento exclusivo em instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do devidamente convocadas as Assembleias Gerais a que compareçam todos os acionistas da Companhia. Parágrafo
Brasil, nos termos do Artigo 17, III da Resolução nº 4.122 de 2 de agosto de 2012, conforme alterada (“Resolução Terceiro. As Assembleias Gerais serão presididas por quaisquer dos acionistas presentes escolhidos por aclamação.
4.122”); (ii) criação de ações preferenciais, bem como a competente alteração estatutária para prever a possibilidade Caberá ao Presidente da Assembleia indicar o Secretário. Capítulo IV - Diretoria - Art. 12. A Companhia será
de emissão de ações preferenciais e aprovação dos direitos conferidos as ações preferenciais; (ii) aumento de capital administrada por uma Diretoria composta por no mínimo 2 (dois) e no máximo 10 (dez) Diretores, sendo até
social da Companhia, mediante a emissão de novas ações ordinárias e preferenciais, nominativas e sem valor 6 (seis) Diretores Executivos e os demais denominados Diretores Operacionais, o quais poderão ser acionistas ou
nominal; (iii) alteração do Capítulo II do Estatuto Social da Companhia para refletir as deliberações dos itens “(i)” e “(ii)” não, residentes no país, eleitos pela Assembleia Geral e destituíveis por ela a qualquer tempo, todos com prazo de
a serem tomadas; (iv) eleição de novos membros da Diretoria da Companhia; e (v) alteração e consolidação do mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição. Art. 13. Não obstante a eventual expiração do prazo de 3 (três) anos
Estatuto Social da Companhia em decorrência de sua alteração. V. Deliberações: Após os esclarecimentos acerca de seu mandato, os Diretores permanecerão em seus cargos até a posse dos novos Diretores regularmente eleitos
das matérias constantes da ordem do dia terem sido prestados, todos os acionistas aprovaram, por unanimidade e em Assembleia Geral. Art. 14. A investidura dos Diretores far-se-á por termo a ser transcrito no Livro de Registro de
sem ressalvas, o que segue: (i) Alterar o objeto social da Companhia, visando delimitar o escopo de sua atuação, Atas das Reuniões da Diretoria e assinado pelos respectivos Diretores. Parágrafo Primeiro. Nos casos de
especificando que os investimentos realizados pela Companhia serão exclusivamente realizados em instituições impedimento temporário ou falta de qualquer um dos Diretores Operacionais, substitui-lo-á, provisoriamente, o Diretor
financeiras e/ou instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, nos termos do Artigo 17, III da que for escolhido pelos Diretores Executivos. No caso de impedimento temporário ou falta de Diretores Executivos
Resolução 4.122. Portanto, decidiu-se pela exclusão do Parágrafo Único do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, que importe em vacância na Diretoria Executiva, a nomeação provisória de um ou mais novos Diretores Executivos
bem como a alteração da redação do “caput” do mesmo Artigo, que passará a viger com a seguinte redação: “Art. 3º. far-se-á por eleição em Assembleia Geral. Caso a vacância da Diretoria Executiva se dê por impedimento definitivo,
A Companhia tem por objeto social exclusivo a realização de investimentos e participação no capital social de renúncia ou morte, caberá ainda à Diretoria Executiva, a convocação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, da
instituições financeiras e/ou instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, na condição de sócia Assembleia Geral para eleição dos substitutos que completarão o mandato vigente. Parágrafo Segundo. À Diretoria
acionista e/ou “quotista”. (ii) A criação e a possibilidade da Companhia emitir ações preferenciais nominativas, sem não caberão honorários ou remuneração, exceto se de outra forma vier a ser deliberado em Assembleia Geral.
valor nominal, cuja preferência consistirá única e exclusivamente no reembolso do seu valor patrimonial em caso de Art. 15. A Diretoria tem plenos poderes de administração e gestão dos negócios sociais para a prática de todos os atos
liquidação, sem prêmio, na forma do Artigo 17, II da Lei das S.A. (iii) O aumento do capital social da Companhia, no e realização de todas as operações que se relacionarem com o objeto social, observado o disposto neste Estatuto
valor total de R$ 9.999.000,00 (nove milhões, novecentos e noventa e nove mil reais), mediante a emissão de Social. Parágrafo Primeiro. Compete aos Diretores Executivos (i) a direção dos negócios da Companhia,
999.006 (novecentas e noventa e nove mil e seis) ações, sendo 499.003 (quatrocentas e noventa e nove mil e supervisionando suas operações e acompanhando seu andamento; (ii) recomendar a destinação dos resultados do
três) ações ordinárias e 500.003 (quinhentas mil e três) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, exercício, quando reunidos em Reunião da Diretoria Executiva; (iii) fixar as atribuições e fiscalizar a gestão dos
ao preço de emissão total de R$ 427.979.613,88 (quatrocentos e vinte e sete milhões, novecentos e setenta e nove Diretores Operacionais; e (iv) deliberar acerca da remuneração fixa e variável dos colaboradores da Companhia,
mil, seiscentos e treze reais e oitenta e oito centavos), correspondente ao preço de emissão por ação de exceto pela Diretoria. Parágrafo Segundo. Compete aos Diretores Operacionais (i) coordenar a execução dos
R$ 428,41 (quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos), fixado nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, negócios e atividades da Companhia, auxiliando os Diretores Executivos; (ii) conduzir as atividades cotidianas da
inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, sendo que R$ 9.999.000,00 (nove milhões, novecentos e noventa e nove Companhia, na forma estabelecida pelos Diretores Executivos; e (iii) elaborar, estabelecer e submeter para aprovação
mil reais) são destinados à conta de capital social e o valor de R$ 417.979.613,88 (quatrocentos e dezessete milhões, da Diretoria Executiva políticas internas, bem como relatórios sobre assuntos internos que devam ser de conhecimento
novecentos e setenta e nove mil, seiscentos e treze reais e oitenta e oito centavos) é destinado à conta de reserva de da Diretoria Executiva. Parágrafo Terceiro. Para fins de governança corporativa e de representação da Companhia,
capital da Companhia, nos termos do artigo 182, parágrafo 1º, “a”, da Lei das Sociedades por Ações. O capital social os Diretores Executivos e os Diretores Operacionais serão divididos em grupos A e B, sendo a referida designação
da Companhia é neste ato aumentado dos atuais R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 10.000.000,00 (dez milhões de realizada pela Assembleia Geral e constará da Ata que eleger ou reeleger os respectivos diretores, bem como de seus
reais), dividido em 500.003 (quinhentas mil e três) ações ordinárias e 500.003 (quinhentas mil e três) ações termos de posse, podendo ainda ser alterada mediante a realização de nova Assembleia Geral. Parágrafo Quarto.
preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. As 499.003 (quatrocentas e noventa e nove mil e três) ações Para a prática de todos e quaisquer atos em nome e representação da Companhia, esta deverá ser representada,
ordinárias e 500.003 (quinhentas mil e três) ações preferenciais emitidas neste ato, são totalmente subscritas e como condição de validade, de acordo com as alíneas “a”, “b” “c” ou “d” abaixo, respeitadas as restrições dos
integralizadas na forma dos Boletins de Subscrição devidamente assinados pelos acionistas subscritores e que Parágrafos Quinto e Sexto deste Artigo 15. (a) por 1 (um) Diretor do Grupo A em conjunto com 1 (um) Diretor do
constituem o Anexo I à presente ata. (iv) A integralização da totalidade das novas ações emitidas, nos termos do item Grupo B; (b) por um Diretor de qualquer grupo em conjunto com um procurador devidamente nomeado; (c) por dois
(ii) acima e emitidas pela Companhia é realizada, neste ato, mediante pagamento em dinheiro e a conferência ao procuradores devidamente nomeados; ou (d) por um procurador com poderes específicos expressamente autorizado
capital social da Companhia de bens, conforme descrito e identificados nos Boletins de Subscrição anexados à a representa-la isoladamente no respectivo instrumento de mandato. Parágrafo Quinto. Exclusivamente nas
presente Ata na forma do Anexo I, tendo sido o valor dos bens apurado no Laudo de Avaliação anexado à presente hipóteses que envolvam bens, direitos ou obrigações em valor superior a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais),
Ata na forma do Anexo II à presente Ata. (v) Ratificaram a nomeação e contratação dos peritos para avaliação dos em um único ato ou série de atos conexos, ao menos um dos representantes deverá ser um Diretor Executivo,
bens conferidos ao capital social da Companhia, bem como aprovaram os valores constantes do Laudo de Avaliação excetuada a hipótese de representação por um único procurador prevista pela alínea “a” do Parágrafo Quarto acima.
apresentado na forma do Anexo II. (vi) A alteração do Capítulo II do Estatuto Social da Companhia para refletir as Parágrafo Sexto. A outorga das procurações em nome da Companhia somente será válida se forem obedecidas as
deliberações tomadas no âmbito dos itens “(i)” e “(ii)” acima, alterando a redação do Artigo 7 e do “caput” do Artigo regras de representação previstas na alínea “a” do Parágrafo Quarto acima, devendo, necessariamente, um dos
5º Dessa forma, o Capítulo II do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte e nova redação: diretores que representem a Companhia na outorga das procurações ser Diretor Executivo. As procurações terão
“Capítulo II - Capital Social e Ações - Art. 5º. O capital social da Companhia é de R$ 10.000.000,00 (dez milhões prazo de vigência de 1 (um) ano, com exceção daquelas para fins judiciais. Art. 16. São expressamente vedados,
de reais) dividido em 1.000.006 (um milhão e seis mil) ações, sendo (a) 500.003 (quinhentas mil e três) ações sendo nulos de pleno direito e inoperantes com relação à Companhia, os atos dos Diretores, procuradores ou
ordinárias e 500.003 (quinhentas mil e três) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. Art. 6º. As funcionários que a envolverem em obrigações relativas a operações ou negócios estranhos aos determinados pelo
ações são indivisíveis perante a Companhia que reconhece apenas 1 (um) proprietário para cada uma delas, objeto social ou que não tenham sido especificados nos mandatos conferidos, tais como, mas não limitados, a outorga
aplicando-se, quanto aos casos em que a ação pertencer a mais de uma pessoa, as disposições do Parágrafo Único de fianças, avais ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, exceto se houver aprovação expressa dos
do artigo 28 da Lei das S.A. Art. 7º. Observadas as condições previstas neste Estatuto Social e na legislação aplicável, acionistas, em Assembleia Geral, observado o disposto no Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia. Parágrafo
cada ação ordinária dá direito a 1 (um) voto nas deliberações da Assembleia Geral. Parágrafo Primeiro. As ações Único. Sempre que ocorrer violação ao disposto no “caput”, os atos praticados serão nulos de pleno direito em
preferenciais não têm direito a voto, nem direito prioritário no recebimento de dividendo fixo e/ou mínimo, consistindo relação à Companhia, acarretando, também, a responsabilidade solidária dos Diretores, procuradores ou funcionários
sua preferência apenas no reembolso do seu valor patrimonial em caso de liquidação, sem prêmio, na forma do Artigo envolvidos. Art. 17. A Diretoria Executiva e a Diretoria Operacional têm a faculdade de reunir-se em reuniões unas,
17, II da Lei das S.A. Art. 8º. A Assembleia Geral que autorizar o aumento de capital social, mediante a subscrição de denominadas Reuniões da Diretoria ou em reuniões apartadas, denominadas Reuniões da Diretoria Executiva e
novas ações, disporá acerca das determinações a serem observadas quanto ao preço e prazo de subscrição. Art. 9º. Reuniões da Diretoria Operacional, respectivamente. Parágrafo Primeiro. As Reuniões previstas no Artigo 17 acima
Nos termos do Artigo 30 da Lei das S.A., a Companhia poderá adquirir suas próprias ações para permanência em serão realizadas sempre que considerado necessário para decidir sobre qualquer assunto de competência de
tesouraria sem que isso implique na diminuição do capital subscrito, podendo ainda efetuar sua posterior alienação ou quaisquer das Diretorias ou ainda, sempre que os interesses sociais exigirem o pronunciamento dos Diretores, bem
cancelamento.” (vii) Ato contínuo, foi aprovada a eleição de novos membros para compor a Diretoria da Companhia, como noutros casos previstos neste Estatuto Social. Parágrafo Segundo. As Reuniões, seja qual for a modalidade,
a saber: (i) Ronaldo Fabiano Baeta Guimarães Júnior, brasileiro, nascido em 10 de dezembro de 1969, casado sob serão convocadas mediante notificação pessoal aos diretores (Executivos e/ou Operacionais, conforme demandar a
o regime da separação total de bens, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 083982652, Reunião), que deverão, necessariamente, conter a pauta dos assuntos a serem discutidos, ainda que de forma
expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 922.919.377-15, residente e domiciliado na Rua Noel Nutels, nº 40, resumida. As notificações pessoais serão efetuadas por meio de mensagem eletrônica (e-mail), com pelo menos
apto. 102, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22621-300, na condição de Diretor Executivo; (ii) Bruno José 8 (oito) dias de antecedência da realização da Reunião. Parágrafo Terceiro. Não obstante as disposições do
Albuquerque de Castro, brasileiro, nascido em 13 de junho de 1981, casado sob o regime da comunhão parcial de Parágrafo Segundo acima serão consideradas como tendo sido devidamente convocadas as Reuniões a que
bens, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 118414994, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o compareçam (i) todos os Diretores da Companhia, no caso de reuniões unas de Diretoria; (ii) todos os Diretores
nº 085.188.247-10, residente e domiciliado na Rua Tuim, nº 783, apto. 51, Vila Uberabinha, São Paulo, SP, CEP Executivos, no caso de reuniões da Diretoria Executiva; e (iii) todos os Diretores Operacionais, no caso de reuniões
04514-103, na condição de Diretor Operacional; (iii) Ivan Nogueira Pinheiro, brasileiro, nascido em 12 de julho de da Diretoria Operacional. Parágrafo Quarto. Nas Reuniões da Diretoria Executiva, cada Diretor Executivo terá direito
1979, casado sob o regime da comunhão universal de bens, advogado, portador da carteira de identidade RG a um voto, sendo que as matérias serão decididas por maioria absoluta. Parágrafo Quinto. Nas Reuniões da Diretoria
nº 34.829.576-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 223.034.588-54, residente e domiciliado no Município de São Operacional, cada Diretor Operacional terá direito a um voto, sendo que as matérias serão decididas por maioria
Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Jaú, nº 1.874, Apto. 1 B, bairro Jardim Paulista, CEP 01420-002, na condição absoluta. Parágrafo Sexto. Nas Reuniões da Diretoria, cada Diretor terá direito a um voto, sendo que as matérias
de Diretor Operacional; (iv) Carlos José Lancellotti Narciso, brasileiro, nascido em 12 de março de 1969, divorciado, serão decididas por maioria absoluta. Não obstante, os votos da Diretoria Executiva, nos termos do Parágrafo Quarto
economista, portador da carteira de identidade nº 07473864-2, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob o deste Artigo 16, prevalecerão sobre aqueles da Diretoria Operacional em caso de desacordo. Capítulo V - Conselho
nº 680.864.667-87, residente e domiciliado na Rua Marcos Lopes, nº 132, apto. 143, Vila Nova Conceição, São Paulo, Fiscal - Art. 18. A Companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente, composto por
SP, CEP 04513-080, na condição de Diretor Operacional; (v) Eduardo Frederico Bittar Gomes, brasileiro, casado 03 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, com mandato unificado de 01 (um) ano,
sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da carteira de identidade permitida a reeleição, sendo seus membros eleitos pela Assembleia Geral. Os membros do Conselho Fiscal não
nº 02770799815, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº 723.443.186-15, residente e domiciliado na receberão honorários ou qualquer tipo de remuneração, exceto se de outra forma deliberado pela Assembleia Geral.
Rua Vereador Duque Estrada, nº 114, apto. 301, Santa Rosa, Niterói, RJ, CEP 24240-210, na condição de Diretor Parágrafo Primeiro. A instalação do Conselho Fiscal far-se-á por deliberação da Assembleia Geral, nos casos
Operacional; e (vi) Flávio dos Santos Pereira, brasileiro, maior e capaz, casado, formado em tecnologia da previstos pela legislação aplicável em vigor. Parágrafo Segundo. O Conselho Fiscal, quando instalado, terá as
informação, nascido em 11 de novembro de 1972, portador da cédula de identidade RG nº 09157846-8 IFP/RJ e atribuições e poderes que a Lei lhe confere. Capítulo VI - Exercício Social, Demonstrações Financeiras e
inscrito no CPF sob o nº 012.343.357-60, residente e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, Resultados - Art. 19. O exercício social terá a duração de 01 (um) ano, iniciando-se em 1º de janeiro e encerrando-se
na Rua da Bica, nº 290, Apto. 98, bairro Freguesia do Ó, CEP 02925-000, na condição de Diretor Operacional. em 31 de dezembro de cada ano. Art. 20. Ao fim de cada exercício social serão elaboradas, com base na escrituração
(viii) Nos termos do Artigo 15, Parágrafo Terceiro do Estatuto Social da Companhia, foi aprovada e ratificada a divisão mercantil da Companhia, as demonstrações financeiras previstas na Lei das S.A. Art. 21. A Diretoria Executiva poderá
da Diretoria da Companhia entre os Grupos A e B, exclusivamente para fins de representação da Companhia, determinar o levantamento de demonstrações financeiras em períodos semestrais, trimestrais e/ou mensais e os
conforme segue:
acionistas reunidos em Assembleia Geral, deliberarão sobre a destinação dos resultados da Companhia apurados nas
referidas demonstrações financeiras, respeitado o disposto no Artigo 204 da Lei das S.A. Parágrafo Único. A qualquer
DIVISÃO DA DIRETORIA PARA FINS DE REPRESENTAÇÃO
tempo, os acionistas reunidos em Assembleia Geral, poderão deliberar sobre a distribuição de dividendos
DIRETORES GRUPO A
DIRETORES GRUPO B
intermediários, existentes na conta de lucros acumulados, ou de reservas de lucros existentes nas demonstrações
Eduardo Centola
Cristiano Maron Ayres
financeiras levantadas em período anual, semestral, trimestral e/ou mensal, observado o disposto na Lei das S.A.
Art. 22. A Diretoria Executiva poderá fixar o montante dos juros a serem pagos ou creditados aos acionistas, a título
Ana Paula Moraes Venancio Amaral
Ivan Nogueira Pinheiro
de juros sobre o capital próprio, respeitado o disposto na legislação aplicável. Art. 23. Os dividendos intermediários e
Ronaldo Fabiano Baeta Guimarães Júnior
Flavio dos Santos Pereira
os juros sobre o capital próprio serão sempre considerados como antecipação do dividendo obrigatório previsto no
Artigo 202 da Lei das S.A. Art. 24. Do resultado do exercício e/ou das demonstrações financeiras intermediárias serão
Bruno José Albuquerque de Castro
Carlos José Lancellotti Narciso
deduzidos, antes de qualquer participação, eventuais prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda.
Eduardo Frederico Bittar Gomes
Art. 25. Do lucro líquido ou das demonstrações financeiras intermediárias levantadas nos termos da Lei das S.A. e de
(ix) Os membros da Diretoria ora eleitos assinam, neste ato, os respectivos Termos de Posse, que integram a presente acordo com as regras previstas neste Estatuto Social, serão deduzidos sucessivamente: (a) 5% (cinco por cento) para
Ata na forma do Anexo IV e que serão lavrados no correspondente Livro de Registro de Atas de Reunião da Diretoria a constituição da reserva legal, até o limite de 20% (vinte por cento) do capital social ou o limite previsto no artigo 193,
da Companhia no prazo de 30 (trinta) dias seguintes contados da realização da presente Assembleia, em conformidade § 1º, da Lei das S.A.; (b) 1% (um por cento) para pagamento do dividendo mínimo obrigatório aos acionistas, calculado
com o disposto no parágrafo 1º do Artigo 149 da Lei nº 6.404/76 (Lei das S.A.). Ficou estabelecido que à Diretoria não na forma da Lei das S.A.; e (c) o saldo que resultar terá o destino que lhe for dado pelos acionistas em Assembleia
caberão honorários ou remuneração, exceto se de outra forma vier a ser deliberado em Assembleia Geral. (x) Os Geral, após ouvida a Diretoria da Companhia. Art. 26. O dividendo deverá ser pago, salvo deliberação em contrário
membros da Diretoria ora eleitos declararam, sob as penas da lei, não estarem impedidos de exercer quaisquer tomada em Assembleia Geral, no prazo de 60 (sessenta) dias da data em que for declarado e, em qualquer caso,
atividades de administração da companhia, nos termos do Artigo 147 da Lei das S.A. (xi) A consolidação do Estatuto dentro do mesmo exercício. Capítulo VII - Disputas e Controvérsias - Art. 28 Qualquer controvérsia, disputa ou
Social da Companhia, que passará a vigorar com a redação que consta do Anexo III à presente ata. VI. Encerramento litígio que venha a surgir entre os Acionistas e a Companhia, que não seja resolvida amigavelmente no prazo de
dos Trabalhos e Lavratura de Ata: Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer 30 (trinta) dias após o recebimento de notificação por escrito a ser encaminhada de uma Parte para a outra Parte (a
uso, e ninguém se manifestando, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata na forma “Notificação de Conflito”) será dirimida por meio de arbitragem final e vinculante a ser administrada pelo Centro de
de sumário nos termos do parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. Reaberta a sessão, foi esta Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil - Canadá (“CAM-CCBC”) de acordo com o regulamento de
ata lida, conferida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Sr. Cristiano Maron Ayres, Presidente; e arbitragem da CAM-CCBC (o “Regulamento”) a qual será conduzida na capital do Estado do Rio de Janeiro. Parágrafo
Sra. Ana Paula Moraes Venancio Amaral, Secretária. Acionistas Presentes: Modal Holding Controle Ltda. (representada Primeiro. A arbitragem será realizada por tribunal composto de um árbitro designado por uma das Partes e um árbitro
por seus Administradores, Cristiano Maron Ayres e Ana Paula Moraes Venancio Amaral). Rio de Janeiro, 11 de indicado pela outra Parte e de um presidente designado pelos árbitros indicados pelas Partes (o “Tribunal Arbitral”).
fevereiro de 2021. Mesa: Sr. Cristiano Maron Ayres - Presidente; Sra. Ana Paula Moraes Venancio Amaral - Parágrafo Segundo. As Partes terão o prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da notificação da
Secretária. Acionista Presente: Modal Holding Controle Ltda. - Representada por seus Diretores: Cristiano CAM-CCBC para designarem seus respectivos árbitros. Caso alguma das Partes não designe seu respectivo árbitro
Maron Ayres; Ana Paula Moraes Venancio Amaral. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o dentro do prazo estipulado o mesmo será designado pelo presidente da CAM-CCBC. A seleção do presidente deverá
arquivamento em 04/03/2021 sob o número 00004025403. a) Bernardo Feijó Sampaio Berwanger - Secretário Geral. ser realizada em até 30 (trinta) dias após a nomeação do segundo árbitro. Caso o terceiro árbitro não seja designado
Anexo III - À Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Modal Controle Participações S.A. realizada em 11 de no período especificado, o mesmo será designado de acordo com o Regulamento da CAM-CCBC. Parágrafo
fevereiro de 2021. Estatuto Social - Modal Controle Participações S.A. - CNPJ/ME nº 40.415.070/0001-25 - Terceiro. A decisão dos árbitros que poderá incluir juros e correção monetária, será uma decisão final e exequível em
NIRE 33.3.0033665‑6. Capítulo I - Denominação Social, Sede e Prazo de Duração - Art. 1º. Modal Controle qualquer jurisdição competente por qualquer uma das Partes. Parágrafo Quarto. A arbitragem deverá ser conduzida
Participações S.A. (a “Companhia”), é uma sociedade constituída sob a forma de sociedade por ações de capital e concluída com a maior celeridade possível, de acordo com o presente Contrato, o Regulamento da CAM-CCBC e a
fechado e é regida pelo presente Estatuto Social e as disposições legais que lhe forem aplicáveis, em especial a Lei Lei de Arbitragem. Parágrafo Quinto. A Parte vencedora no procedimento de arbitragem deverá ser reembolsada
Federal nº 6.404/76 e suas alterações (a “Lei das S.A.”). Art. 2º. A Companhia tem sede e foro no Município do Rio de pelos honorários advocatícios, custos com peritos e demais custos relativos a esse procedimento, a não ser que o
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar, bloco 01, salão 501, Botafogo, na Cidade do Tribunal Arbitral determine de outra forma. Parágrafo Sexto. As Partes concordam que a verificação de possíveis
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22250-040, podendo, a critério da Assembleia Geral e respeitadas as perdas e danos é atribuição exclusiva do Tribunal Arbitral. Caso, antes de instaurada a arbitragem, sejam requeridas
prescrições legais, abrir, instalar ou encerrar filiais, com o objetivo de desenvolver suas atividades na forma e limites execuções específicas, medidas liminares, prévias, vinculantes ou temporárias estas deverão ser obtida judicialmente
aqui definidos. Art. 3º. A Companhia tem por objeto social exclusivo a realização de investimentos e participação no conforme previsto no parágrafo 7º abaixo. Entretanto, o mérito será decidido pelo Tribunal Arbitral, “caput” deste
capital social de instituições financeiras e/ou instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, na Artigo. Parágrafo Sétimo. Sem prejuízo do previsto “caput” deste Artigo, exclusivamente com o propósito de obter
condição de sócia, acionista e/ou quotista. Art. 4º. A Companhia vigorará por prazo indeterminado de duração. medidas liminares prévias, vinculativas ou temporárias, as Partes elegem o Foro da Comarca da Capital do Estado do
Capítulo II - Capital Social e Ações - Art. 5º. O capital social da Companhia é de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de Rio de Janeiro, Brasil, excluindo qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou possa vir a ser. Parágrafo Oitavo.
reais) dividido em 1.000.006 (um milhão e seis mil) ações, sendo (a) 500.003 (quinhentas mil e três) ações ordinárias As Partes estão de pleno acordo e concordam que ficarão vinculadas ao Regulamento, tabela de custos e às normas
e 500.003 (quinhentas mil e três) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. Art. 6º. As ações são de funcionamento da CAM-CCBC, vigentes à época do conflito a ser solucionado, porém, desde que, não sejam
indivisíveis perante a Companhia que reconhece apenas 1 (um) proprietário para cada uma delas, aplicando-se, contrárias às regras previstas neste Estatuto Social. Parágrafo Nono. Em caso de qualquer disputa ou litígio
quanto aos casos em que a ação pertencer a mais de uma pessoa, as disposições do Parágrafo Único do artigo 28 envolvendo a Companhia e seus Acionistas que se refiram a qualquer instrumento contratual além do presente
da Lei das S.A. Art. 7º. Observadas as condições previstas neste Estatuto Social e na legislação aplicável, cada ação Estatuto Social, a Companhia poderá optar, a seu exclusivo critério, por consolidar o litígio ou disputa: (i) em um único
ordinária dá direito a 1 (um) voto nas deliberações da Assembleia Geral. Parágrafo Único. As ações preferenciais não procedimento arbitral, que poderá ser aquele previsto neste Estatuto Social ou aquele previsto em referidos
têm direito a voto, nem direito prioritário no recebimento de dividendo fixo e/ou mínimo, consistindo sua preferência instrumentos contratuais; e/ou (ii) em uma única sede para o procedimento arbitral, que poderá ser aquela prevista
apenas no reembolso do seu valor patrimonial em caso de liquidação, sem prêmio, na forma do Artigo 17, II da Lei das neste Estatuto Social ou aquela prevista nos referidos instrumentos contratuais. A consolidação do procedimento
S.A. Art. 8º. A Assembleia Geral que autorizar o aumento de capital social, mediante a subscrição de novas ações, arbitral nos termos acima implicará na imediata e automática admissão pelas Partes do foro da justiça comum do
disporá acerca das determinações a serem observadas quanto ao preço e prazo de subscrição. Art. 9º. Nos termos município que for sede do respectivo procedimento arbitral, de forma subsidiária ao juízo arbitral e exclusivamente
do Artigo 30 da Lei das S.A., a Companhia poderá adquirir suas próprias ações para permanência em tesouraria sem para as matérias admitidas à justiça comum neste Estatuto ou nos respectivos instrumentos contratuais, e sem
que isso implique na diminuição do capital subscrito, podendo ainda efetuar sua posterior alienação ou cancelamento. qualquer prejuízo da submissão exclusiva ao procedimento arbitral das demais matérias. Os sócios da Companhia
Capítulo III - Assembleias Gerais - Art. 10. A Assembleia Geral tem poderes para decidir todos os negócios relativos declaram e reconhecem que o previsto neste Parágrafo Nono é condição indispensável para sua admissão na
à Companhia, e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento, sem prejuízo de sua qualidade de sócio da Companhia. Capítulo VIII - Disposições Gerais - Art. 29. A Companhia entrará em dissolução,
administração pela Diretoria nos termos ora previstos. Parágrafo Único. Toda e qualquer matéria submetida a liquidação e extinção nos casos previstos na Lei das S.A. e demais legislações aplicáveis ou em virtude de deliberação
aprovação da Assembleia Geral, dependerá do voto afirmativo de acionistas representando a maioria absoluta do da Assembleia Geral. Art. 30. Os casos omissos serão resolvidos de conformidade com a Lei das S.A. e demais
capital social votante da Companhia. Art. 11. As Assembleias Gerais serão realizadas na sede social da Companhia legislações em vigor. Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2021.
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