
NEW STEEL S.A.
(Companhia Fechada)

CNPJ/ME nº 09.442.144/0001-72 - NIRE 33.3.0030358-8
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

REALIZADAS, CUMULATIVAMENTE, EM 01 DE MARÇO DE 2022
1. Data, Hora e Local: No dia 01 de março de 2022, às 15:00 horas, foram 
realizadas as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da New Steel 
S.A. ( “Companhia”) de forma digital, por meio de conferência eletrônica, em 
razão da pandemia do coronavírus, nos termos dos artigos 121, parágrafo 
único, da Lei 6.404/76. 2. Convocação, Presença e Quorum: Dispensadas 
as formalidades de convocação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 
da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença, por conferência eletrônica, 
da única acionista representando a totalidade das ações de emissão da 
Companhia, New Steel Global S.à.r.l. (“New Steel Global”), conforme 
registros e assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas, neste 
ato, representada por sua procuradora, Sra. Larissa de Souza Lima, que 
cumpre orientações de voto proferidas pelo Diretor de Controladoria e 
Contabilidade da Vale S.A., controladora da referida acionista, Sr. Murilo 
Muller e pelo Gerente Executivo da Vale S.A. Sr. Claudio Mendes, conforme 
Decisão de Aprovação de Contas (DAC) nº 002/2022, de 18/02/2022. 
Verificado, portanto, quorum suficiente para a instalação destas Assembleias 
Gerais e para as deliberações das matérias constantes da Ordem do Dia. 
Presente, ainda, o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Victor Pereira 
Padula, para prestar os esclarecimentos que se fizessem necessários, nos 
termos e para os fins do artigo 134, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, tendo 
sido dispensada a presença do representante da PricewaterhouseCoopers, 
na forma do artigo 134, parágrafo 2º, da Lei nº 6.404/76. 3. Mesa: Sr. Victor 
Pereira Padula - Presidente; e Sra. Larissa de Souza Lima – Secretária. 
4. Ordem do Dia: Exame, discussão e, se for o caso, aprovação: (i) 
em Assembleia Geral Ordinária: (a) do Relatório da Administração e 
das Demonstrações Financeiras (BRGAAP) auditadas da Companhia, 
acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, todos referentes 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (b) da destinação 
do resultado apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2021; e (c) da fixação do montante global anual da 
remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social de 
2022; (ii) em Assembleia Geral Extraordinária: (a) do aumento de capital 
social da Companhia e consequente alteração do artigo 5º de seu Estatuto 
Social. 5. Leitura dos Documentos: Foi dispensada, por unanimidade, a 
leitura do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras 
da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, 
todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, 
uma vez que tais documentos foram publicados no jornal Monitor Mercantil 
de 16 de fevereiro de 2022, às páginas 5 e 6 e disponibilizados no site 
deste mesmo veículo, tal seja, https://monitormercantil.com.br/wp-content/
uploads/2022/02/NEW-STEEL-Balanco-2021.pdf, nos termos do inciso I do 
artigo 289 da Lei 6.404/76. 6. Deliberações: A única acionista da Companhia 
aprovou, sem quaisquer objeções ou ressalvas, o seguinte: 6.1. A lavratura 
da presente ata sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do 
artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, ficando a Secretária autorizada 
a emitir tantas cópias quantas forem necessárias para cumprir com as 
disposições legais em vigor; 6.2. Em Assembleia Geral Ordinária: 6.2.1. 
O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras (BRGAAP) 
auditadas da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores 
Independentes, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2021; 6.2.2. A alocação do prejuízo apurado pela Companhia 
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, no valor total de 
R$ 79.362.439,62 (setenta e nove milhões, trezentos e sessenta e dois mil, 
quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos), na conta de 
Prejuízos Acumulados, cujo saldo passará de R$ 120.774.101,82 (cento e 
vinte milhões, setecentos e setenta e quatro mil, cento e um reais e oitenta 
e dois centavos) para R$ 200.136.541,44 (duzentos milhões, cento e trinta 
e seis mil, quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos); 
e 6.2.3. A fixação da remuneração global e anual dos administradores da 
Companhia para o exercício social de 2022, no montante de R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais), a ser distribuído igualmente entre os diretores da New 
Steel; e 6.3. Em Assembleia Geral Extraordinária: 6.3.1. O aumento do 
capital social da Companhia, no montante de R$ 192.828.340,00 (cento e 
noventa e dois milhões, oitocentos e vinte e oito mil, trezentos e quarenta 
reais), passando o referido capital social de R$ 198.583.283,15 (cento e 
noventa e oito milhões, quinhentos e oitenta e três mil, duzentos e oitenta 
e três reais e quinze centavos) para R$ 391.411.623,15 (trezentos e 
noventa e um milhões, quatrocentos e onze mil, seiscentos e vinte e três 
reais e quinze centavos), mediante a emissão de 19.282.834.000 (dezenove 
bilhões, duzentos e oitenta e dois milhões e oitocentos e trinta e quatro mil) 
novas ações ordinárias, sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 
0,01 (um centavo) cada, fixado com base no critério do valor do patrimônio 
líquido da ação, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso II, da Lei nº 
6.404/76, com base no balanço patrimonial da Companhia datado de 31 
de dezembro de 2021, a serem subscritas e integralizadas pela New Steel 
Global mediante a capitalização dos adiantamentos para futuro aumento de 
capital (“AFAC”) efetuados entre a Companhia e a referida acionista New 
Steel Global no período de 14 de junho de 2021 até 25 de janeiro de 2022, 
totalizando R$ 192.828.340,00 (cento e noventa e dois milhões, oitocentos e 
vinte e oito mil, trezentos e quarenta reais), conforme Boletim de Subscrição 
correspondente, o qual foi lido e aprovado nesta Assembleia Geral e passa 
a integrar a presente ata como seu Anexo I; e 6.3.2. Tendo em vista a 
deliberação do item 6.3.1 acima, a alteração do artigo 5º do Estatuto Social 
da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: “ARTIGO 
5º – O capital social é de R$ 391.411.623,15 (trezentos e noventa e um 
milhões, quatrocentos e onze mil, seiscentos e vinte e três reais e quinze 
centavos), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, 
representado por 19.888.420.595 (dezenove bilhões, oitocentas e oitenta 
e oito milhões, quatrocentas e vinte mil, quinhentas e noventa e cinco) 
ações ordinárias com direito pleno de voto, todas sob a forma nominativa 
e sem valor nominal. (...)” 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
o Presidente da Mesa declarou que as assembleias atenderam a todos os 
requisitos para sua realização, em observância as normas legais em vigor, 
e franqueou a palavra para quem quisesse se manifestar. Não havendo 
qualquer manifestação dos presentes, suspendeu os trabalhos pelo tempo 
necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, achada 
conforme e assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, RJ, 01 de 
março de 2022. Assinaturas: Mesa: Victor Pereira Padula - Presidente 
- Assinada digitalmente; Larissa de Souza Lima - Secretária - Assinada 
digitalmente. Acionista:  NEW STEEL GLOBAL N.V - p.p. Larissa de Souza 
Lima - Assinada digitalmente. Jucerja em 29/03/2022 sob o nº 00004824896. 
Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Sexta-feira, 08/04/2022

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

A autenticidade deste documento pode 
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https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br

gecelmo
Logo MM

gecelmo
Novo carimbo


		2022-04-07T18:51:17-0300
	MONITOR MERCANTIL SA:27897172000166




