Quinta-feira, 28/07/2022.

DARO PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF Nº 30.304.992/0001-01 - NIRE 3330027075-2
Ata da Assembleia Geral Ordinária (Ata por Sumário dos Fatos - Art. 130,
§ 1º, da Lei 6.404/76). 1. Data, Local e Hora: 21.07.2022, na sede social,
na Praia do Flamengo, nº 154/3º andar-parte, Flamengo, Rio de Janeiro, RJ,
às 10:00hs. 2. Convocação: Dispensada nos termos do artigo 124, § 4º, da
Lei 6.404/76. 3. Mesa: Daniel Miguel Klabin (Presidente) e Mônica Maria
Welsing (Secretária). 4. Presenças: Acionistas representando a totalidade
do Capital Social. 5. Publicações: Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e cópia das Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social
encerrado em 31.12.2021, publicado em 20.07.2022, edição, impressa e
digital, no Jornal Monitor Mercantil e na Central de Balanços - CB do Sistema
Público de Escrituração Digital (SPED), conforme Recibo de Publicação /
Hash de Publicação: 9F00C1F17861210F102087099192659D617FF50C,
DE4913B2C2A0C38FECB7306776ED7ADED983769A, BA2A34EE5D4EAB951D3E6DF37D08CEA7ECA4F8F7, 0B0E46A7D0CCA631E71093C025E263BCD8137B8E, 43C9FD6BAEE0EAB19FCE6D467F25CD5A15EEB2E8.
6. Quorum de Instalação e Deliberações: Tomadas por unanimidade.
7. Fatos ocorridos na Assembleia Geral Ordinária: a) Leitura, exame,
discussão e aprovação, sem reservas, do Relatório da Diretoria e das
Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em
31.12.2021, considerada sanada a falta de anúncios e a inobservância dos
prazos previstos no art. 133, da Lei 6.404/76, como facultado pelo seu parágrafo 4º. b) Deliberada a transferência da totalidade do resultado do exercício
à conta de reserva de lucros a realizar. c) Não houve retenção para a conta
destinada à constituição da reserva legal, em face do saldo ora existente no
patrimônio líquido já ter atingido o limite de 20% do Capital Social. d) Não
houve distribuição de dividendos no exercício social de 2021. e) Deliberada a
manutenção do Capital Social, bem como a manutenção da atual quantidade
de ações. f) Deliberada a eleição da nova Diretoria pelo prazo de 03 anos,
tendo como Presidente Daniel Miguel Klabin, brasileiro, casado pelo regime
da absoluta separação de bens, engenheiro, CI nº 00.756.306-7, CPF/MF
nº 008.143.777-34, com endereço comercial na Praia do Flamengo nº 154/3º
andar-parte, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.210-030, e, como Diretores sem
designação especial Amanda Klabin Tkacz, brasileira, casada pelo regime da
absoluta separação de bens, administradora de empresas, CI nº 106306632 IFP/RJ, CPF/MF nº 047.868.957-84, com endereço comercial na Praia
do Flamengo nº 154/3º andar-parte, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.210-030,
e David Klabin, brasileiro, casado pelo regime da absoluta separação de
bens, administrador de empresas, CI nº 10.630.661-6, DETRAN-RJ, CPF/MF
nº 047.868.947-02, com endereço comercial na Praia do Flamengo nº 154/3º
andar-parte, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.210-030. g) Os atos praticados pela
Diretoria eleita em 2019 são considerados válidos até o registro da presente
ata, e são ora ratificados. h) Foram fixados em R$ 1.212,00 os honorários
mensais, para cada um de seus Diretores. 8. Termo de Encerramento: Nada
mais foi tratado. Esta ata foi achada conforme. 9. Presenças e Assinaturas:
Daniel Miguel Klabin (Presidente da mesa) e Mônica Maria Welsing (Secretária da mesa). Confere com o original. Mônica Maria Welsing - Secretária.
JUCERJA nº 5017528 em 26/07/2022.
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