
GLIMDAS PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF Nº 30.526.602/0001-48 - NIRE Nº 3330027083-3

Ata da Assembleia Geral Ordinária (Ata por Sumário dos Fatos - Art. 130, 
§ 1º, da Lei 6.404/76). 1. Local, Data e Hora: 30.06.2022, às 15h, na Rua 
Engenheiro Álvaro Niemeyer nº 76, São Conrado, Rio de Janeiro - RJ. 2. Con-
vocação: Dispensada nos termos do § 4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76. 
3. Mesa: Israel Klabin (Presidente) e Mônica Maria Welsing (Secretária). 
4. Presenças: Acionistas representando a totalidade do Capital Social da 
Sociedade Empresária. 5. Publicações: Relatório da Diretoria, Balanço 
Patrimonial e cópia das Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício 
social encerrado em 31.12.2021, publicado em 29.04.2022, edição, impressa 
e digital, no Jornal Monitor Mercantil e na Central de Balanços - CB do Siste-
ma Público de Escrituração Digital (SPED), conforme Recibo de Publicação/
Hash de Publicação: D9EDFB51F0AB2E8C8E416BB248AD9D516886C9A7. 
6. Quorum de Deliberações: Tomadas por unanimidade. 7. Fatos ocorridos 
na Assembleia Geral Ordinária: a) Leitura, exame, discussão e aprovação, 
sem reserva, 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 no seu parágrafo 4º; b) 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% (vinte por cento) do Capital 
Social; c) Deliberada a manutenção do Capital Social, bem como a manuten-
ção da atual quantidade de ações; d) Deliberada a distribuição de dividendos, 
no montante total de R$ 24.355.033,87 (vinte e quatro milhões e trezentos e 
cinquenta e cinco mil e trinta e três reais e oitenta e sete centavos) à conta 
de reserva de lucros; e) Deliberada a eleição da nova Diretoria pelo prazo 
de 03 (três) anos, tendo como Presidente Israel Klabin, brasileiro, casado, 
engenheiro, portador da carteira de identidade nº 00.555.997-6 do DETRAN/
RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 008.143.857-53, com endereço comercial na 
Rua Engenheiro Álvaro Niemeyer, nº 76, São Conrado, Rio de Janeiro, RJ, e, 
como Diretores sem designação especial Alberto Klabin, brasileiro, casado, 
engenheiro mecânico, portador da carteira de identidade nº 02.371.671-5 do 
DETRAN/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 261.062.567-72, com endereço 
comercial na Praia do Flamengo, nº 154, 3º andar, Flamengo, Rio de Janei-
ro, RJ, e Gabriel Klabin, brasileiro, solteiro, maior, empresário, portador da 
carteira de identidade nº 20.318.597-0 do DETRAN/RJ e inscrito no CPF/
MF sob o nº 101.169.347-00, com endereço comercial na Rua Engenheiro 
Álvaro Niemeyer, nº 76, São Conrado, Rio de Janeiro, RJ. f) Os honorários 
mensais da Diretoria foram fixados em R$ 1.212,00 (um mil e duzentos e 
doze reais), para cada um de seus Diretores. 8. Termo de Encerramento: 
Nada mais foi tratado, sendo encerrada a Assembleia.  Esta ata foi achada 
conforme, e segue assinada conforme adiante indicado. 9. Acionistas 
Presentes e Assinaturas: Israel Klabin (usufrutuário com direito a voto e 
Presidente da Mesa), Espólio de Maurício Klabin, neste ato representado 
por seu Inventariante João Alfredo Dias Lins e Mônica Maria Welsing 
(Secretária da Mesa). Confere com o Original. Israel Klabin - Presidente. 
Mônica Maria Welsing - Secretária. JUCERJA nº 4997429 em 14/07/2022.

Sexta-feira, 15/07/2022.

Esta publicação foi feita de forma 100% digital 
pelo Monitor Mercantil em seu site. 
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