Sábado, domingo e segunda-feira, 30/04, 01 e 02/05/2022

POLO CAPITAL SECURITIZADORA S/A.
CNPJ Nº 12.261.588/0001-16 - NIRE 33.3.0029416-3
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022
Data, hora e local: 29 de abril de 2022, às 10 horas, na sede social
localizada na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Avenida Ataulfo de Paiva
nº 204, 10º andar, Leblon, CEP 22440-033, na cidade e Estado do Rio de
Janeiro. Convocação e Presença: Independentemente de Convocação,
nos termos do § 4º, do Artigo 124, da Lei nº 6.404/76, de 15 de dezembro
de 1976, com a presença unânime dos acionistas, conforme verificado
no Livro de Presença de Acionistas. Mesa: Presidente: Carlos Eduardo
Parente de Oliveira Alves e Secretário: Conrado Valiante da Rocha.
Ordem do Dia: 1 - Apreciação das contas dos administradores, exame
e votação das demonstrações financeiras da Companhia relativas ao
exercício encerrado em 31/12/2021. 2 - Destinação do resultado do
exercício encerrado em 31/12/2021. 3 - Fixação da verba global anual
para remuneração da administração da Companhia e 4 - Lavratura da ata.
Deliberações tomadas por unanimidade, sem quaisquer ressalvas:
DELIBERAÇÃO Nº 1: Dispensada a leitura do Relatório da Diretoria, do
Balanço Geral e demais Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2021 por já serem do conhecimento de
todos os acionistas, sendo as contas dos administradores e demonstrações
financeiras aprovadas sem ressalvas. O Balanço da Sociedade foi publicado
no dia 04/04/2022 no jornal Monitor Mercantil no formato digital e impresso
nas páginas 5 e 6. DELIBERAÇÃO Nº 2: Do lucro líquido do exercício de
2021, no valor de R$41.273,71 (quarenta e um mil, duzentos e setenta e
três reais e setenta e um centavos), as destinações foram as seguintes:
(i) constituição da Reserva Legal correspondente a 5% (cinco por cento)
do saldo, no valor de R$2.063,69 (dois mil e sessenta e três reais e
sessenta e nove centavos), (ii) destinação a título de Dividendos Mínimos
Obrigatórios no valor de R$9.802,51 (nove mil, oitocentos e dois reais e
cinquenta e um centavos), já provisionados em balanço, com pagamento a
ser efetuado observando o prazo do Art. 205, § 3º, da Lei 6.404/73, e o saldo
remanescente de R$39.210,02 (trinta e nove mil, duzentos e dez reais e dois
centavos), foi deliberada a destinação à reserva de lucros. DELIBERAÇÃO
Nº 3: Os administradores expressamente renunciam a qualquer direito
ao recebimento de remuneração (honorários) para o exercício de 2022,
com aprovação unânime dos acionistas. DELIBERAÇÃO Nº 4: Aprovar a
lavratura da presente ata de acordo com o estabelecido no parágrafo 1º do
artigo 130 da lei nº 6.404/76. Encerramento: Nada mais havendo a tratar,
lavrou-se a presente ata, que foi aprovada pela unanimidade dos acionistas
da Companhia e que segue assinada por todos e pelo presidente e
secretário. Assinaturas: Acionistas: MARCOS DUARTE SANTOS (acionista
e Presidente do Conselho de Administração); CLÁUDIO JOSÉ CARVALHO
DE ANDRADE (acionista e Vice-presidente do Conselho de Administração)
e ANDRÉ PINES (acionista e conselheiro do conselho de Administração).
Diretores presentes: CARLOS EDUARDO PARENTE DE OLIVEIRA
ALVES (DIRETOR PRESIDENTE); MARIANO AUGUSTO CRISTOVÃO DE
ANDRADE (DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES); CONRADO
VALIANTE DA ROCHA (DIRETOR). Certificamos que a presente é cópia
fiel extraída do Livro próprio da Sociedade. Rio de Janeiro, 29 de abril
de 2022. Carlos Eduardo Parente de Oliveira Alves - Presidente da Mesa;
Conrado Valiante da Rocha - Secretário da Mesa.
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