Quarta-feira, 22/06/2022.

OSX BRASIL S.A.
Em Recuperação Judicial
CNPJ/ME: 09.112.685/0001-32
NIRE: 33.3.0028401-0
Companhia Aberta, B3: OSXB3
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL
DE 2022. I. DATA, HORA E LOCAL: No dia 29 de abril de 2022, às 11:00, na
sede da OSX Brasil S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”), na Rua
Lauro Müller, nº 116, sala 2403, parte, Botafogo, na Cidade e no Estado do
Rio de Janeiro, CEP 22290-906. II. CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação
publicado no Jornal Monitor Mercantil, nos dias 29, 30 e 31 de março de 2022
(i) de forma impressa, respectivamente nas páginas 8, 6 e 18, e (ii) de forma
eletrônica, simultaneamente na página da internet do mesmo jornal, conforme
disposto no artigo 124, inciso II, c/c artigo 289, inciso I, da Lei nº 6.404/76,
bem como divulgado no site da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), no
site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e no site de Relações com
Investidores da Companhia, em 28 de março de 2022. III. PUBLICAÇÕES
DE DOCUMENTOS: O Relatório da Administração da Companhia referente
ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, as Demonstrações
Financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e o
parecer emitido pela BKR - Lopes, Machado Auditores, auditores
independentes da Companhia (“Auditores Independentes”), foram, em 28 de
março de 2022, colocados à disposição dos acionistas na sede da
Companhia, disponibilizadas no site da CVM, no site da B3 e no site de
Relações com Investidores da Companhia, bem como foram devidamente
publicados, de forma integral, no Jornal Monitor Mercantil (i) de forma
impressa, em 30 de março de 2022, respectivamente nas páginas 7 a 13, e
(ii) de forma eletrônica, simultaneamente na página da internet do mesmo
jornal. IV. QUÓRUM DE INSTALAÇÃO E PRESENÇAS: Acionistas
representando 49,42% (quarenta e nove vírgula quarenta e dois por cento)
do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas constantes no
Livro de Presença de Acionistas, portanto, em quórum superior ao necessário
para a instalação desta Assembleia, conforme previsto no artigo 125 da Lei
nº 6.404/76. Registra-se, ainda, a presença da Sra. Mara Areias Gachet, na
qualidade de representante dos Auditores Independentes da Companhia, e
do Sr. Thiago Lemgruber, na qualidade de Diretor Presidente da Companhia,
conforme artigo 134, § 1º, da Lei nº 6.404/76. V. MESA: Presidente: Paulo
Esteves de Frias Villar; Secretário: Julio Ramalho Dubeux. VI. ORDEM DO
DIA: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e aprovar o
Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras acompanhadas
do parecer emitido pelos Auditores Independentes da Companhia, referentes
ao exercício social encerrado em 31/12/2021; (ii) Aprovar a destinação do
resultado do exercício social encerrado em 31/12/2021; (iii) Fixar o número de
membros do Conselho de Administração; (iv) Eleger membros para o
Conselho de Administração; e (v) Fixar o montante global anual da
remuneração dos Administradores da Companhia. VII. LEITURA DE
DOCUMENTOS E LAVRATURA DA ATA: Iniciados os trabalhos da
Assembleia, foi dispensada a leitura pela Mesa do mapa consolidado de
votos proferidos mediante boletins de voto a distância, nos termos do artigo
21, § 4º, da Instrução CVM nº 481, considerando que não foram recebidos
boletins de voto a distância para a Assembleia Geral Ordinária. Em seguida,
o Presidente da Mesa propôs: (i) a dispensa da leitura dos documentos
relacionados às matérias a serem deliberadas, uma vez que foram
previamente disponibilizados, sendo de inteiro conhecimento dos acionistas,
nos termos do artigo 134 da Lei nº 6.404/76; (ii) que as declarações de votos,
protestos e dissidências apresentadas sejam numeradas, recebidas e
autenticadas pela Mesa e fiquem arquivadas na sede da Companhia, nos
termos do artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76; e (iii) a lavratura da presente
ata na forma de sumário e sua publicação com a omissão das assinaturas,
nos termos do artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76. A proposta de
encaminhamento do Presidente da Mesa foi aprovada pela unanimidade dos
acionistas presentes. VIII. DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão da
Ordem do Dia, os acionistas deliberaram: (i) pela unanimidade dos votos
proferidos pelos acionistas presentes, aprovar as contas dos administradores
da Companhia, bem como o Relatório da Administração e as Demonstrações
Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021,
acompanhadas do parecer emitido pelos Auditores Independentes da
Companhia. (ii) pela unanimidade dos votos proferidos pelos acionistas
presentes, diante do resultado positivo de R$ 122.859.605,91 (cento e vinte
e dois milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e cinco reais e
noventa e um centavos) apurado no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2021, aprovar, nos termos da legislação vigente, que o resultado
positivo seja integralmente absorvido pelos prejuízos acumulados da
Companhia. (iii) pela unanimidade dos votos proferidos pelos acionistas
presentes, fixar em 5 (cinco) o número de membros do Conselho de
Administração. (iv) pela unanimidade dos votos proferidos pelos acionistas
presentes, aprovar a eleição dos seguintes membros para compor o Conselho
de Administração da Companhia: (a) o Sr. Paulo Esteves de Frias Villar,
brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº
05469249-6 emitida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 806.567.22720, domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço
comercial na Rua Lauro Müller, nº 116, sala 2403, parte, Botafogo, na Cidade
e no Estado do Rio de Janeiro, CEP 22290-906, para o cargo de Membro do
Conselho de Administração; (b) o Sr. Fernando Hermanny, brasileiro, viúvo,
administrador, portador da carteira de identidade nº 1511332 emitida pelo
IFP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 226.214.667-53, domiciliado na Cidade
e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Lauro Müller, nº
116, sala 2403, parte, Botafogo, na Cidade e no Estado do Rio de Janeiro,
CEP 22290-906, para o cargo de Membro do Conselho de Administração; (c)
o Sr. Willian de Mello Magalhães Junior, brasileiro, casado, administrador,
portador da carteira de identidade nº 33.858.682-9 emitida pelo SSP/SP e
inscrito no CPF/ME sob o nº 216.311.438-40, domiciliado na Cidade e
Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Lauro Müller, nº
116, sala 2403, parte, Botafogo, na Cidade e no Estado do Rio de Janeiro,
CEP 22290-906, para o cargo de Membro do Conselho de Administração; (d)
o Sr. Ricardo Bandeira de Gouvea Machado, brasileiro, casado, engenheiro,
portador da carteira de identidade nº 2580011-1 emitida pelo DETRAN/RJ e
inscrito no CPF/ME sob o nº 344.492.647-20, domiciliado na Cidade e Estado
do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Lauro Müller, nº 116, sala
2403, parte, Botafogo, na Cidade e no Estado do Rio de Janeiro, CEP
22290-906, para o cargo de Membro Independente do Conselho de
Administração; e (e) o Sr. Mario Poppe de Miranda Pacheco, brasileiro,
casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 2.358.031 emitida
pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 288.269.557-20, domiciliado na
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Lauro
Müller, nº 116, sala 2403, parte, Botafogo, na Cidade e no Estado do Rio de
Janeiro, CEP 22290-906, para o cargo de Membro Independente do Conselho
de Administração. Os acionistas presentes, por unanimidade, reconheceram
que os Srs. Ricardo Bandeira de Gouvea Machado e Mario Poppe de Miranda
Pacheco, ora eleitos, são qualificados como Membros Independentes do
Conselho de Administração, atendendo assim ao disposto no Regulamento
de Listagem do Novo Mercado da B3 e no Estatuto Social da Companhia. Os
conselheiros eleitos exercerão mandato até a Assembleia Geral Ordinária
que vier a deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, nos termos da
Proposta da Administração da Assembleia. Os membros do Conselho de
Administração ora eleitos serão investidos no cargo mediante o cumprimento
das condições aplicáveis e assinatura do respectivo termo de posse e demais
documentos pertinentes, na forma e/ou no prazo estabelecido na Lei nº
6.404/76, na Instrução CVM nº 367, no Estatuto Social e no Regulamento de
Listagem do Novo Mercado. Os conselheiros ora eleitos declararam em
documentos entregues à Companhia que possuem as qualificações
necessárias e cumprem os requisitos estabelecidos na Lei nº 6.404/76, na
Instrução CVM nº 367, no Estatuto Social e no Regulamento de Listagem do
Novo Mercado para o exercício de cargo de Membro do Conselho de
Administração ou Membro Independente do Conselho de Administração,
conforme aplicável. (v) pela unanimidade dos votos proferidos pelos
acionistas presentes, aprovar a remuneração global anual dos Administradores
da Companhia para o exercício social de 2022, no montante de R$ 3,5
milhões, a ser distribuído conforme deliberação do Conselho de
Administração, nos termos do artigo 11 do Estatuto Social. O Anexo I da
presente Ata contempla Mapa Final de Votação Sintético com os percentuais
de cada um dos votos manifestados e abstenções em relação a cada item da
Ordem do Dia desta Assembleia. IX. ESCLARECIMENTOS: Fica registrado
que, para a realização desta Assembleia, a Companhia adotou os cuidados
recomendados pelas autoridades sanitárias em relação à pandemia da
Covid-19. X. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, deram por
encerrada a Assembleia, depois de lavrar a presente ata que, lida e achada
conforme, foi devidamente assinada pelo Presidente, Secretário e acionistas
presentes. Certifico que a presente é cópia fiel da Ata de Assembleia Geral
Ordinária da OSX Brasil S.A. – Em Recuperação Judicial, realizada em 29 de
abril de 2022, às 11:00, assinada por todos e lavrada em livro próprio. Rio de
Janeiro, 29 de abril de 2022. Mesa: Paulo Esteves de Frias Villar - Presidente;
Julio Ramalho Dubeux - Secretário. Jucerja nº 4934336 em 08/06/2022.
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