Quarta-feira, 22/06/2022.

OSX BRASIL S.A.
CNPJ/ME: 09.112.685/0001-32
NIRE: 33.3.0028401-0
Companhia Aberta, B3: OSXB3
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA
EM 10 DE MAIO DE 2022. I. DATA, HORA E LOCAL: No dia 10 de maio
de 2022, às 17:00, na sede da OSX Brasil S.A. (“Companhia” ou “OSX”), na
Rua Lauro Müller, nº 116, sala 2403, parte, Botafogo, na Cidade e no Estado
do Rio de Janeiro, CEP 22290-906. II. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:
Convocação dispensada em virtude da presença da totalidade dos membros
do Conselho de Administração, conforme o artigo 10, parágrafo quarto, do
Estatuto Social da Companhia. Os conselheiros participaram da reunião
por meio de teleconferência, nos termos do artigo 10, parágrafo segundo,
do Estatuto Social da Companhia. III. MESA: Presidente: Paulo Esteves de
Frias Villar; Secretária: Letícia Ventura. IV. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre
(i) a alteração do prazo de mandato dos Diretores da Companhia; e (ii) a
eleição de novo membro do Comitê de Auditoria, em razão de renúncia. V.
DELIBERAÇÕES: Em seguida, os membros do Conselho de Administração
passaram ao exame e à discussão da ordem do dia: (i) Em relação ao item
(i) da ordem do dia, em razão da aprovação da alteração do Estatuto Social
da OSX na Assembleia Geral Extraordinária realizada na presente data (10
de maio de 2022), os membros do Conselho de Administração aprovaram,
por unanimidade e sem ressalvas, a alteração do prazo de mandato dos
Diretores eleitos na reunião do Conselho de Administração, realizada em 29
de abril de 2022, de 1 (um) ano para 2 (dois) anos, em consonância com os
novos termos do artigo 8º, do Estatuto Social da Companhia. Desse modo,
os atuais Diretores da Companhia, a saber: (i) Sr. Thiago Meira Coelho
Lemgruber Porto; e (ii) Sr. Ivan Ribeiro Zarur, ambos eleitos na reunião do
Conselho de Administração, realizada em 29 de abril de 2022, passam a ter
mandato de 2 (dois) anos, portanto até a primeira a Reunião do Conselho
de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária que
deliberar sobre as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social
de 2023. (ii) Em relação ao item (ii) da ordem do dia, os membros do Conselho
de Administração tomaram conhecimento da renúncia apresentada em 09 de
maio de 2022 pelo Sr. Marc Antonio Matthiessen Loli ao cargo de membro
de Comitê de Auditoria. Em decorrência da renúncia, os membros do
Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas,
eleger para o cargo vago a Sr. Isabela Nazareth Menck, brasileira, divorciada,
administradora, portadora da carteira de identidade nº 25.482.266-6, emitida
pelo SSP/SP, e inscrita no CPF/ME sob o nº 260.610.978-32, 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 Comitê de Auditoria.
O membro do Comitê de Auditoria ora eleito para cumprir o mandato em
curso de 1 (um) ano, até a primeira a Reunião do Conselho de Administração
a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre
as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social de 2022. O
membro ora eleito toma posse na presente data, conforme termo de posse
constantes do Anexo I à presente ata. VI. ENCERRAMENTO: Nada mais
havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada pelos
conselheiros presentes, pelo Presidente da Mesa e pela Secretária. VII.
CONSELHEIROS PRESENTES: Paulo Esteves de Frias Villar, Fernando
Hermanny, Willian de Mello Magalhães Júnior, Ricardo Bandeira de Gouvea
Machado e Mario Poppe de Miranda Pacheco. Rio de Janeiro, 10 de maio
de 2022. Conselheiros: Paulo Esteves de Frias Villar; Fernando Hermanny;
Willian de Mello Magalhães Júnior; Ricardo Bandeira de Gouvea Machado;
Mario Poppe de Miranda Pacheco. Jucerja nº 4946551 em 10/06/2022.

MONITOR MERCANTIL
SA:27897172000166
2022.06.21 16:34:13 -03'00'

Esta publicação foi feita de forma 100% digital
pelo Monitor Mercantil em seu site.
A autenticidade deste documento pode
ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br

