Sábado, domingo e segunda-feira, 28, 29 e 30/05/2022.

GIPAR S.A.

CNPJ nº 02.260.956/0001-58
NIRE nº 3330016729-3
Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Gipar S.A.
(“Companhia”), realizadas em 29 de abril de 2022, lavrada na forma de
sumário. 1. Data, hora e local: Aos 29 dias do mês de abril de 2022, às
16h00, de forma exclusivamente digital, por meio da plataforma Microsoft
Teams, disponibilizado pela Companhia, com sede na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia Botafogo, nº 228, sala 1301,
Botafogo, CEP: 22.250-906, nos termos da instrução normativa DREI nº 79,
de 14 de abril de 2020, com a dispensa da gravação da videoconferência
ante a presença de acionistas representando a totalidade do capital social
da Companhia, com os votos proferidos via e-mail que foram arquivados na
sede da Companhia. 2. Convocação e Presenças: Dispensada na forma
do art. 124, §4º, em virtude da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se verifica das assinaturas no “Livro de Presença de Acionistas”. Presente também o Diretor da
Companhia, Sr. Maurício Perez Botelho. 3. Mesa: Presidente, o Sr. Maurício Perez Botelho, e Secretário, o Sr. Guilherme Fiuza Muniz. 4. Deliberações: Pela única acionista representando a totalidade do capital votante da
Companhia presentes às assembleias gerais ordinária e extraordinária
(“Assembleias”), foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade: 4.1. Em Assembleia Geral Ordinária: 4.1.1. Autorizar a lavratura da
ata a que se refere esta Assembléia em forma de sumário, bem como sua
publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do art. 130 e seus §§, da Lei nº 6.404/76. 4.1.2. Aprovar, por unanimidade dos acionistas titulares de ações ordinárias, depois de examinados e
discutidos, o relatório anual e as contas da administração, bem como as
demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2021, os quais foram publicados em 30 de março de 2022,
no Jornal “Monitor Mercantil”, na forma impressa na página 15 e na forma
digital na mesma data, tendo sido dispensada a publicação dos anúncios
aos quais se refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76, na forma de seu §5º. 4.1.3.
Aprovar, por unanimidade dos acionistas titulares de ações ordinárias, o
lucro líquido constante das demonstrações financeiras aprovadas, no valor
de R$ 857.945.832,96 (oitocentos e cinquenta e sete milhões, novecentos
e quarenta e cinco mil, oitocentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos). 4.1.4. Aprovar, por unanimidade dos acionistas titulares de ações
ordinárias, a destinação do lucro líquido da seguinte forma: (i) R$
42.897.291,65 (quarente e dois milhões, oitocentos e noventa e sete mil,
duzentos e noventa e um reais e sessenta e cinco centavos) para a reserva
legal; (ii) R$ 216.609.350,14 (duzentos e dezesseis milhões, seiscentos e
nove mil, trezentos e cinquenta reais e quatorze centavos) para o pagamento dos dividendos, sendo: (ii.1) R$ 17.129.619,75 (dezessete milhões, cento
e vinte e nove mil, seiscentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos)
de dividendos prioritários previstos no estatuto social da Companhia já pagos aos acionistas detentores das ações preferenciais classe “A” e “B”;
(ii.2) R$ 45.154.215,99 (quarenta e cinco milhões, cento e cinquenta e quatro mil, duzentos e quinze reais e noventa e nove centavos) para o pagamento de dividendos para as ações ordinárias, já integralmente quitados;
(ii.3) o saldo remanescente dos dividendos no montante de a R$
154.325.514,40 (cento e cinquenta e quatro milhões, trezentos e vinte e
cinco mil, quinhentos e quatorze reais e quarenta centavos) não serão distribuídos nos termos do art. 202, §§ 4º e 5º da Lei n.º 6.404/76, e serão
destinados para reserva especial de dividendos, que se não absorvidos por
prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser pagos como dividendo
assim que o permitir a situação financeira da Companhia; e (iii) R$
598.439.191,17 (quinhentos e noventa e oito milhões, quatrocentos e trinta
e nove mil, cento e noventa e um reais e dezessete centavos) serão destinados para a reserva de retenção de lucros conforme o Orçamento de Capital proposto pela administração da Companhia e ora aprovado, cuja cópia,
numerada e autenticada pela mesa, fica arquivada na Companhia como
doc. 1. 4.1.5. Eleger, por unanimidade dos acionistas titulares de ações ordinárias, para os cargos de membros da Diretoria da Companhia, todos com
mandato de 1 (um) ano: (i) Ricardo Perez Botelho, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 04076607-3 – IFP/RJ, e do
CPF nº 738.738.027-91, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, com escritório na Praia Botafogo, nº 228, sala 1301, Botafogo, CEP:
22.250-906, Rio de Janeiro – RJ, como Diretor; (ii) Maurício Perez Botelho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº
04066824-6, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº
738.738.107-00, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praia Botafogo, nº 228, sala 1301, Botafogo, CEP:
22.250-906, Rio de Janeiro – RJ, como Diretor; e (iii) Patricia Perez Botelho, brasileira, casada, empresária, portadora da carteira de identidade nº
04.076.159-5, expedida pelo IFP, inscrita no CPF/MF sob o nº 001.090.64798, com escritório na Praia Botafogo, nº 228, sala 1301, Botafogo, CEP:
22.250-906, Rio de Janeiro – RJ, como Diretora. 4.1.6. Os Diretores eleitos
declararam que não estão impedidos por lei especial, ou condenados por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,
contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, conforme previsto pelo § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76. Os Diretores eleitos
serão investidos nos cargos mediante a assinatura dos termos de posse a
serem lavrados no livro de atas de reuniões de diretoria da Companhia. 4.2.
Em Assembleia Geral Extraordinária: 4.2.1. Autorizar a lavratura da ata a
que se refere esta Assembléia em forma de sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos
do art. 130 e seus §§, da Lei nº 6.404/76. 4.2.2. Fixar, por unanimidade dos
acionistas titulares de ações ordinárias, o montante global da remuneração
anual dos administradores da Companhia para o exercício 2022 no montante proposto pela acionista votante, que rubricado e autenticado pela mesa,
fica arquivado na Companhia como doc. 1. 4.2.3. Retificar, por unanimidade
dos acionistas titulares de ações ordinárias, o valor do capital social da
Companhia consignado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia
realizada em 24 de março de 2021 e registrada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro em 01/04/2021 sob o nº 00004042525 em razão da
aprovação do aumento de capital no montante de R$ 160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de reais), sem a emissão de novas ações. O valor do
capital social da Companhia é de R$ 754.003.818,22 (setecentos e cinquenta e quatro milhões, três mil, oitocentos e dezoito reais e vinte e dois
centavos). após a aprovação do referido aumento. 4.2.4. Considerando a
retificação aprovada no item anterior, aprovar, com voto favorável do acionista Itaú Unibanco S.A., o aumento do capital social da Companhia no
montante de R$ 321.000.000,00 (trezentos e vinte e um milhões de reais),
sem a emissão de novas ações, mediante a capitalização de parcela do
saldo da reserva de retenção de lucros conforme prevê o art. 199 da Lei nº
6.404/76 (“Lei das S/A”), passando o capital social da Companhia de R$
754.003.818,22 (setecentos e cinquenta e quatro milhões, três mil, oitocentos e dezoito reais e vinte e dois centavos) para R$ 1.075.003.818,22 (um
bilhão, setenta e cinco milhões, três mil, oitocentos e dezoito reais e vinte e
dois centavos). 4.2.5. Em função da deliberação acima, alterar o caput do
artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R$ 1.075.003.818,22
(um bilhão, setenta e cinco milhões, três mil, oitocentos e dezoito reais e
vinte e dois centavos), dividido em 339.764.506 (trezentos e trinta e nove
milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, quinhentas e seis) ações, sendo (i) 334.475.674 (trezentos e trinta e quatro milhões, quatrocentas e setenta e cinco mil, seiscentas e setenta e quatro) ações ordinárias; e (ii)
5.288.832 (cinco milhões, duzentas e oitenta e oito mil e oitocentos e trinta
e duas) ações preferenciais classe B”. 4.2.6. Aprovar, por unanimidade dos
acionistas titulares de ações ordinárias, em decorrência das deliberações
descritas acima, a consolidação do Estatuto Social da Companhia, passando o mencionado Estatuto Social a vigorar com a redação constante do Anexo I à presente ata. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se
a ata a que se refere esta reunião que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: as) Maurício Perez Botelho – Presidente;
Guilherme Fiuza Muniz – Secretário; Acionistas: as) NOVA GIPAR HOLDING S.A. - Representada por seus Diretores Ricardo Perez Botelho e Mauricio Perez Botelho; as) ITAÚ UNIBANCO S.A. - Representado por Larissa
Monteiro de Araújo e Victor Alencar Pereira; Confere com o original que se
encontra lavrado no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Gipar S.A. Guilherme Fiuza Muniz - Secretário. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Empresa: GIPAR S/A. Certifico o arquivamento em 26/05/2022 sob o
nº 00004919763. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.
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