Quarta-feira, 27/07/2022.

INOVADORA 2A TECNOLOGIA S.A.
CNPJ/MF n. 07.139.809/0001-48 - NIRE N. 35.300.337.492
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 8 DE JUNHO DE 2022
1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 8 de junho de 2022, às 10:00 horas, na sede da Companhia, situada
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2092, 10º andar, CEP
01452-002. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocados todos os acionistas, nos termos do artigo
124, da Lei nº 6.404/76, (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença de acionistas
representando a maioria do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do “Livro
de Presença de Acionistas”. 3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Armindo Freitas Mota
Júnior e secretariados pelo Sr. Caio Motta Mello Locci. 4. ORDEM DO DIA: (a) a alteração da sede
social da Companhia e (b) deliberar acerca do aumento de capital da Companhia. 5. DELIBERAÇÕES:
Após discutida a matéria constante da Ordem do Dia, os acionistas aprovaram, por unanimidade, a
alteração da sede social da Companhia para o seguinte endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 2092, 10º
andar, sala 101, Jardim Paulistano, CEP 01451-905, São Paulo - SP, passando a vigorar o art. 2º do
Estatuto Social com a redação abaixo. “Art. 2º. A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 2092, 10º andar, sala 101, Jardim Paulistano, CEP
01451-905, São Paulo - SP.” Ato contínuo, nos termos do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações
e, em seguida, os acionistas detentores da maioria do capital social deliberaram o quanto segue: 5.1.
Fazer constar que, em conformidade com o art. 170, caput, da Lei das Sociedades por Ações, um
montante superior a 3/4 (três quartos) do capital social subscrito encontra-se integralizado. 5.2. Aprovar
a emissão de 112.743.000 (cento e doze milhões, setecentos e quarenta e três mil) ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 0,0160 por ação, fixado nos termos
do artigo 170, parágrafo 1º, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações, totalizando R$ 1.800.000,00
(um milhão e oitocentos mil reais), quais R$100.000,00 (cem mil reais) serão destinados à conta de
capital social e o saldo de R$1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) será destinado à reserva
de capital nos termos do Art. 182 §1º, alínea “a” da Lei 6.404/76. 5.2. Nos termos do Art. 171 da Lei
6.404/76, os acionistas terão preferência para a subscrição das novas ações na proporção das ações
que possuírem, no prazo decadencial de 30 (trinta) dias a contar da data desta Assembleia, mediante
notificação escrita à companhia e assinatura de boletim de subscrição. 5.3. O acionista Armindo Freitas
Mota Junior já manifestou o exercício do seu direito de preferência, subscrevendo 83.608.200 (oitenta
e três milhões, seiscentas e oito mil e duzentas) ações ordinárias, conforme boletim de subscrição
anexo. No mesmo boletim, o acionista manifestou interesse em subscrever a totalidade das sobras,
caso o direito de preferência não seja exercido em sua totalidade pelos demais acionistas. 5.4. A
acionista Renbruso Participações Ltda. manifestou seu voto contrário à deliberação de emissão de
novas ações, solicitando uma avaliação de terceiro acerca dos números apresentados em assembleia.
5.5. Em decorrência da deliberação anterior, as acionistas aprovaram a alteração do Artigo 5º do
Estatuto Social da Companhia, o qual passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º – O capital
social da Companhia é de R$ 157.665,40 (cento e cinquenta e sete mil, seiscentos e sessenta e
cinco reais e quarenta centavos), dividido em ações, sendo 112.805.635 ações ordinárias e 46.795
ações preferenciais classe “A”, todas nominativas e sem valor nominal”. 6. Encerramento: Nada mais
havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente
ata que, lida e achada conforme, e assinada. São Paulo, 8 de junho de 2022. (aa) Presidente: Armindo
Freitas Mota Júnior; Secretário: Caio Motta Mello Locci. Acionistas: Armindo Freitas Mota Júnior,
Renbruso Participações Ltda.. Confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 8 de
junho de 2022. Presidente - Armindo Freitas Mota Júnior. Secretário - Caio Motta Mello Locci.
JUCESP 362.465/22-8, em 14/07/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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