Quinta-feira, 30/06/2022.

SMARTCOAT – SERVIÇOS EM REVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/ME nº: 09.122.486/0001-05 - NIRE: 33.3.0032943-9
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE JUNHO DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL: No 22º dia do mês de junho de 2022, às 11:00 (onze)
horas, de modo exclusivamente digital, considerando-se, portanto, realizada na
sede social da Smartcoat – Serviços em Revestimentos S.A. (“Companhia”), na
cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Geremário Dantas, nº 1.400, loja
250, Freguesia, Jacarepaguá, CEP 22760-401. 2. CONVOCAÇÃO: O Edital de
Convocação foi enviado por telegrama aos acionistas e publicado, nos termos do
Artigo 124 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”) no jornal
“Monitor Mercantil”, nas edições dos dias 14, 15, 16 e 17 de junho de 2022 às
folhas 6, 8 e 4, respectivamente. 3. PUBLICAÇÕES: Dispensada a publicação
dos anúncios a que se refere o “caput” do art. 133 da Lei das S.A. tendo em vista
a publicação, no prazo legal, dos documentos ali referidos, conforme aplicáveis à
Companhia, a saber: as demonstrações financeiras relativos ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2021, publicadas na página 5 do jornal “Monitor
Mercantil”, de forma resumida, nas edições dos dias 26, 27 e 28 de março de
2022, e de forma integral, nas mesmas datas, na página do jornal “Monitor
Mercantil” na internet, na forma do Art. 289, I da Lei das S.A. 4. PRESENÇA:
Estava presente a acionista Priner Serviços Industriais S.A., por meio dos seus
procuradores habilitados a participar da presente Assembleia, que representam
a maioria do capital social da Companhia, conforme indicado na lista de presença
a qual, devidamente assinada, foi anexa à presenta ata. Presente também o
Sr. Gabriel Renan, representante da BDO Auditores Independentes, nos termos
do Art. 134, §1º da Lei das S.A. 5. MESA: Presidente: Sr. Felipe Demori Claudino;
Secretário: Sr. Gustavo de Paiva Sousa; eleitos, por maioria de votos, mediante
o voto proferido pela acionista Priner Serviços Industriais S.A., na forma do
Art. 11º, §3º do Estatuto Social da Companhia. 6. ORDEM DO DIA: Reuniram-se
os acionistas presentes da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre
as seguintes matérias: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir
e votar as demonstrações financeiras, relativos ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2021 (“Exercício de 2021”); (ii) aprovar a destinação do resultado
do Exercício de 2021. 7. DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão dos itens
constantes da ordem do dia, os acionistas presentes resolvem: 7.1. Aprovar,
por maioria de votos, por meio do voto da acionista Priner Serviços Industriais
S.A., as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas
ao Exercício de 2021. 7.2. Aprovar, por maioria de votos, por meio do voto da
acionista Priner Serviços Industriais S.A., a destinação do resultado do Exercício
de 2021, tendo em vista que a Companhia apurou lucro líquido no montante de
R$ 712.000,00 (setecentos e doze mil reais), para compensação de parte da
conta de prejuízos acumulados da Companhia, nos termos do art. 189 da Lei das
S.A. 8. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA
ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foram os trabalhos suspensos pelo tempo
necessário à lavratura da presente ata, em forma de sumário dos fatos ocorridos,
nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das S.A., que, lida, conferida, e achada
conforme, foi por todos assinada. Mesa: Felipe Demori Claudino – Presidente;
Gustavo de Paiva Sousa - Secretário. Acionistas Presentes: Priner Serviços
Industriais S.A., por seus procuradores: Felipe Demori Claudino e Gustavo de
Paiva Sousa. Auditores Independentes: Gabriel Renan, representante da BDO
Auditores Independentes. Rio de Janeiro, 22 de junho de 2022. [Certifica-se que
a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio]. Mesa: Felipe
Demori Claudino - Presidente, Gustavo de Paiva Sousa - Secretário. Jucerja
nº 4972926, em 29/06/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.
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