Terça-feira, 21/06/2022.

1- Usado para FCA

2- Usado para FNS

3- Usado para VLI S.A. e VLI Multimodal.

VLI S.A.

CNPJ/ME nº 12.563.794/0001-80 - NIRE nº 35.300.391.101
4- Ultrafértil
Não tem logo.
Ata da RCA - Realizada em 06/06/22. 1. Data, Hora e Local: Aos 06/06/22, às 18h, ocorreu a RCA da VLI S.A. (“Cia.”
ouS.A.“VLI”),
realizada de forma digital, sendo coordenada e secretariada da sede social da Cia., localizada na Rua Helena, 235/5°, Bairro
Vila Olímpia/SP. 2. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação em razão da presença de todos os Conselheiros
da Cia.. 3. Presença e Instalação: Em conformidade ao art. 13, § 3º, do Estatuto Social da Cia., os Conselheiros manifestaram
seus votos à distância, sendo considerados, portanto, presentes à reunião virtual, os conselheiros Sr(a)s. Luciano Siani Pires
Fabiano de Carvalho Filho, Marcos Pinto Almeida, Bruno Henrique Lopez Lima, Takeshi Mitsui, João Gustavo Haenel Neto e
Mônica Stefanini Herrero. Observadas as formalidades e em verificação ao quórum de instalação fixado nos termos do Estatuto
Social da Cia., a reunião foi validamente instalada. 4. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Luciano Siani Pires, que
escolheu o Sra. Joyce Andrews para secretariar a reunião. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a prestação de garantia fidejussória pela Cia. para a realização da 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com
garantia adicional fidejussória, em série única, da Ferrovia Centro-Atlântica S.A., sociedade por ações com registro de emissor
de valores mobiliários perante a CVM, na categoria A, controlada indireta da Cia., com sede na Cidade de Belo Horizonte/MG,
na Rua Sapucaí, 383/6º (parte), bairro Floresta, CNPJ 00.924.429/0001-75 (“FCA”), para distribuição pública com esforços
restritos, nos termos da Lei 6.385, de 7/12/76, conforme alterada, da Instrução da CVM 476, de 16/01/09, conforme alterada,
e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, no valor total de R$ 600.000.000,00 (“Emissão”, “Debêntures” e
“Oferta Restrita”, respectivamente); (ii) a orientação do voto a ser proferido pelos conselheiros da FCA, controlada indireta da
Cia., na RCA da FCA, a ser realizada em 06/06/22, às 18h, de forma a aprovar a Emissão; (iii) a autorização à Diretoria da Cia.
para tomar todas as providências necessárias à outorga da garantia fidejussória e à realização da Emissão e da Oferta Restrita
das Debêntures, incluindo, mas não se limitando, autorização para que celebrem quaisquer contratos e/ou instrumentos e
seus eventuais aditamentos necessários à outorga da garantia fidejussória; e (iv) a ratificação dos atos já praticados pelos
diretores e demais representantes legais da Cia. relacionados à outorga da garantia fidejussória. 6. Deliberações Tomadas por
Unanimidade: As matérias foram apreciadas, tendo sido aprovada por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (i) a
prestação de garantia fidejussória adicional pela Cia. para a realização da Emissão das Debêntures, nos termos do “Instrumento
Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos, da Ferrovia Centro-Atlântica S.A.”,
a ser celebrado entre a Cia., a FCA e a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.., CNPJ/ME 22.610.500/0001-88
(“Agente Fiduciário” e “Escritura de Emissão”, respectivamente). (ii) orientar o voto a ser proferido pelos conselheiros da FCA,
controlada indireta da Cia., na Reunião do Conselho de Administração da FCA, da forma a aprovar realização da Emissão.
(iii) autorização à Diretoria da Cia. para tomar todas as providências necessárias à Emissão, à Oferta Restrita e à prestação
da garantia fidejussória da Emissão, incluindo, mas não se limitando, autorização para que celebrem quaisquer contratos e/
ou instrumentos e seus eventuais aditamentos necessários à outorga da garantia fidejussória, tais como, a assinatura da
Escritura de Emissão, o contrato de distribuição pública das Debêntures e a declaração de veracidade. (iv) ratificação de todos
os atos já praticado pelos diretores e demais representantes legais da Cia. relacionados à outorga da garantia fidejussória. 7.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que foi lida, achada conforme e assinada por todos os
conselheiros presentes. Assinaturas: Mesa: Luciano Siani Pires - Presidente; Joyce Andrews, Secretária. Conselheiros: Luciano
Siani Pires Fabiano de Carvalho Filho, Marcos Pinto Almeida, Bruno Henrique Lopez Lima, Takeshi Mitsui, João Gustavo Haenel
Neto e Mônica Stefanini Herrero. SP, 06/06/22. Joyce Andrews - Secretário (a). JUCESP. Certifico o registro sob o nº 296.650/22-5
em 13/06/22. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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