Sexta-feira, 08/07/2022.

INDÚSTRIAS GRANFINO S.A.

SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO
CNPJ. 30.770.184/0001-30 NIRE - 33 3 0014041-7
Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de 20 de Maio de 2022.
Aos Vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois,
reuniram-se os acionistas dus INDÚSTRIAS GRANFINO S.A., às
dezesseis horas, na sede social da Empresa. à Rua Oscar Soares nº
1525, em Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro, em Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária. Devidamente convocada por editais publicado
no Monitor Mercantil do Rio de Janeiro nos dias 13 de maio de 2022 e
14,15 16 e 17 de maio de 2022, em número legal, representado por 2/3
(dois terços) do capital, conforme se veriﬁca pelas assinaturas no livro
de presença dos acionistas. As Assembleias foram presididas na forma
estatutária, pela Presidente da sociedade, Sra. Renata Baroni Coelho, que
convidou a mim Muria de Fátima de Almeida Coelho, para secretaria-las.
De acordo com a deliberação unânime dos acionistas presentes, solicitou
a Sra. Presidente, a dispensa da leitura dos editais de convocação, acima
citados, tendo em vista que os mesmos estavam sobre u mesa dos trabalhos
e eram já do conhecimento de todos os Srs. Acionistas. Abrindo os trabalhos
a Sra. Presidente solicitou a mim secretario a distribuição do relatório da
Diretoria que seria publicado juntamente com os Balanços, aos Acionistas
presentes. À seguir os Srs. Acionistas deliberaram por unanimidade,
excluídos os votos dos Diretores, os seguintes assuntos: 1) - Aprovar o
Relatório da Diretoria, o Balanço Geral, Demonstração du Movimentação do
Patrimônio Líquido, Demonstração de Fluxo de Caixa, Notas Explicativas
e as Contas da Diretoria referente ao exercicio ﬁndo em 31 de Dezembro
de 2021; 2) - Aprovar a distribuição dos dividendos propostos em balanço.
no valor de R$ 73,453 (Setenta e Três Reais e quarenta e cinco centavos)
por lote de mil ações, para pagamento a partir de 1º de junho de 2022;
3) ﬁcou decidido que os lucros remanescentes, de exercicios anteriores.
permanecerão em conta de Reservas de Expansão para futuro aumento
de capital ou outra qualquer destinação que vier a ser deliberada no futuro;
4) Fixar os honorários globais dos administradores para o exercício de
2022, em R$ 816.000,00 (oitocentos e dezesseis, mil reais), apenas para os
componentes da Diretoria, ﬁcando também deliberado que os componentes
do Conselho de Administração, receberão um jeton de R$ 2.000,00
(Dois mil reais), por reunião regularmente convocadas. Prosseguindo
os trabalhos. agora já em Assembleia Geral Extraordinária, e “fechando”
(o ítem 5) - da convocação, Outros Assuntos de Interesse Geral, Retornando
à pauta, Sra. Presidente, franqueou a palavra e como não houvesse quem
dela desejasse fazer uso e nada mais havendo a tratar a Sra. Presidente
suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário a lavratura du presente
Ata, que após sua leitura foi aprovada pelos presentes, datada e assinado
por mim secretário, pela Presidente. e demais acionistas. Nova Iguaçu,
20 de Maio de 2022. (Ass.) Maria de Fátima de Almeida Coelho - secretário.
Renata Baroni Coelho - presidente, seguindo-se abaixo relação nominal
dos demais Acionistas presentes, Silvia Muria Soares Coelho Lantimant,
Cleucio Gonçalves Lantimant, Ana Lucia de Almeida Coelho. Fernando de
Almeida Coelho, Maria de Fátima de Almeida Coelho, Elizabeth Gomes
Coelho, José Antonio Gomes Coelho. Paulo Roberto Gomes Coelho.
e Sebastião Lopes de Oliveira. Certiﬁco que a presente é cópia ﬁel da
Ata transcrita no livro das Atas das Assembleias Gerais. Nova Iguaçu,
20 de maio de 2022. (Ass.) Renata Baroni Coelho - Presidehte;
Maria de Fatima de Almeida Coelho - Secretária. Maria de Fátima de
Almeida Coelho - Secretári; Renata baroni Coelho - Presidente. Secretario.
Jucerja nº 00004923906 em 01/06/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho Secretário Geral.
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