Quarta-feira, 06/07/2022.

KOVR CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ: 93.202.448/0001-79 - NIRE: 35300538382
Ata da AGE realizada em 06/09/21. Data, Hora e Local: Aos 06/09/21, às 10h, na sede social da KOVR Capitalização S.A., situada na Capital do Estado de SP, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3477,
Torre B, 2º andar, parte, bairro Itaim Bibi, CEP 04538-133. Convocação: Dispensada a convocação por edital, em consonância com o disposto no §4º, do Art. 124, da Lei 6.404/76. Quórum: Compareceu, identificou-se e assinou o Livro de Presença, o único acionista da Cia., representando 100% do capital votante, KOVR Seguradora S.A., sociedade seguradora, com sede na Av. Brigadeiro
Faria Lima, nº 3477, Torre B, 2º andar, parte, bairro Itaim Bibi, Cidade de SP, Estado de SP, CEP 04538-133, devidamente representada por seu Diretor Presidente Thiago Coelho Leão de Moura,
brasileiro, casado, administrador, RG 25.075.806 - SSP/SP, CPF 226.111.128-27, com endereço na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, Cidade de SP, Estado de SP, CEP 04538-133
e pelo seu Diretor Alexandre Tadeu Seguim, brasileiro, divorciado, advogado, carteira de identidade nº 21.870.359-4 SSP/SP, CPF 195.530.718-05, com endereço na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº
3.477, Torre B, 2º andar, Cidade de SP, Estado de SP, CEP 04538-133. Constituição da Mesa: Presidente da Assembleia, Sr. Thiago Coelho Leão de Moura e para Secretário, o Sr. Alexandre Tadeu
Seguim. Ordem do Dia: 1 – Eleição de Diretor para complementar o mandato no triênio 2020/21/22, com mandato até a AGE do ano de 2023 que deliberar sobre o mesmo assunto; 2 – Designação
do Diretor Responsável pelo Departamento Jurídico e do Diretor Responsável pelo cumprimento da Resolução CNSP nº 416, de 2021. 3 – Indicação/Rerratificação dos nomes dos Diretores Estatutários
responsáveis perante a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, em atendimento à regulamentação vigente e em face dos itens “1” e “2” da Ordem do Dia; 4 – Alteração do art. 18 do Estatuto Social da Cia., para inclusão de §3º que dispõe sobre a possibilidade de representação da Cia. por dois diretores que não necessariamente o Diretor Responsável pelo Departamento Jurídico,
para fins de movimentações financeiras junto a bancos, corretoras de valores, corretoras de câmbio e/ou instituições de pagamento; 5 – Consolidação do Estatuto Social da Cia. 6 – Assuntos Gerais.
Deliberações: Constituída a mesa, o Sr. Presidente deu por instalada a assembleia e iniciados os trabalhos solicitou a mim, Secretário, que procedesse com a leitura do Edital de Convocação, já
integralmente transcrito na presente ata. Após a leitura, o Sr. Presidente passou então ao item “1” da Ordem do Dia e propôs aos presentes a eleição do Sr. Alexandre Tadeu Seguim, brasileiro,
divorciado, advogado, RG 21.870.359-4 - SSP/SP, CPF/MF sob o nº 195.530.718-05, residente e domiciliado na Av. Campinas, nº 192, bairro Tamboré, Barueri, Estado de SP, CEP 06458-000, para
ocupar o cargo de Diretor, sendo a proposta aceita por todos os presentes. Desta forma, em face da eleição do diretor supracitado, a Diretoria Executiva da KOVR Capitalização S.A., com mandato
até a Assembleia Geral dos Acionistas do ano de 2023, que deliberar sobre o mesmo assunto, ficou assim composta: Diretor Presidente: Thiago Coelho Leão de Moura, brasileiro, casado,
administrador, RG 25.075.806 - SSP/SP, CPF/MF sob o nº 226.111.128-27, residente e domiciliado na Al. Sarutaia, nº 125, apt. 11, bairro Jardim Paulista, na Cidade e Estado de SP, CEP 01403-010;
Diretor: Geraldo Henrique de Castro, brasileiro, casado, economista, RG MG 5.225.689 - SSP/MG, CPF/MF sob o nº 749.689.716-72, residente e domiciliado na Rua Ceará, nº 1267, apto. 300,
bairro Funcionários, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.150-311, Diretor: Luciano Graneto Vieira, brasileiro, securitário, solteiro, CPF/MF sob o nº 575.633.300-20, RG 5035022564 –
SSP/RS, residente na Rua Diogo Jacome, nº 954, apt. 1.307, bairro Vila Nova Conceição, na Cidade e Estado de SP, CEP: 04512-001; Diretor: Alexandre Tadeu Seguim, brasileiro, divorciado, advogado, RG 21.870.359-4 - SSP/SP, CPF/MF sob o nº 195.530.718-05, residente e domiciliado na Av. Campinas, nº 192, bairro Tamboré, Barueri, Estado de SP, CEP 06458-000. Em atenção ao disposto na Resolução CNSP nº 330, de 2015 e na Circular SUSEP nº 526, de 2016, declara-se que o diretor ora eleito, Alexandre Tadeu Seguim, preenche as condições de elegibilidade previstas nestes
normativos, sendo a sua eleição realizada nos termos do §2º, do art.1º, do Anexo II, da Resolução CNSP nº 330, de 2015. Passando-se ao item “2” da Ordem do Dia, o Sr. Presidente sugeriu aos
presentes a designação do Diretor responsável pelo Departamento Jurídico da Cia., nos termos previstos nos Artigos 18 e 23º, alínea “a” do Estatuto Social, e do Diretor Responsável pelo cumprimento da Resolução CNSP nº 416, de 2021, sendo sugerida a nomeação do Sr. Alexandre Tadeu Seguim, cuja indicação e eleição para exercício de tais funções foi aprovada por unanimidade.
Passando-se ao item “3” da Ordem do Dia, o Sr. Presidente informou aos presentes que, tendo em vista as alterações supracitadas, era necessário alterar os nomes dos diretores estatutários como
responsáveis perante a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, conforme a seguir: a) Ao Diretor-Presidente Thiago Coelho Leão de Moura: (i) responsabilidade pelas relações com a SUSEP;
b) Ao Diretor Geraldo Henrique de Castro: (i) responsabilidade pelo administrativo-financeiro; (ii) responsabilidade pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos
de contabilidade previstos na regulamentação em vigor; (iii) responsabilidade pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de auditoria independente previstos
na regulamentação em vigor; c) Ao Diretor Luciano Graneto Vieira: (i) responsabilidade técnica, cabendo a supervisão das atividades técnicas, englobando a elaboração de produtos, respectivos
regulamentos, condições gerais e notas técnicas, bem como os cálculos que permitam a adequada constituição das provisões, reservas e fundos; (ii) responsabilidade pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento dos procedimentos atuariais previstos nas normas em vigor; (iii) responsabilidade pelo registro de operações de que trata a Resolução CNSP nº 383, de 2020; d) ao Diretor
Alexandre Tadeu Seguim: (i) responsabilidade pelo cumprimento do disposto na Lei 9.613/98; (ii) responsabilidade pelos controles internos; (iii) responsabilidade pelos controles internos específicos
para a prevenção contra fraudes; (iv) responsabilidade pela política institucional de conduta, conforme disposto na Resolução CNSP nº 382, de 2020, (v) responsabilidade pelo Sistema de Controles
Internos, a Estrutura de Gestão de Riscos e a atividade de Auditoria Interna, nos termos da Resolução CNSP nº 416, de 2021 e (vi) responsabilidade pelo Departamento Jurídico da Cia.; Passando-se
ao item “4” da Ordem do Dia, o Sr. Presidente propôs a alteração do art. 18 do Estatuto Social da Cia., para inclusão de §3º que dispõe sobre a possibilidade de representação da Cia. por dois diretores que não necessariamente o Diretor Responsável pelo Departamento Jurídico, para fins de movimentações financeiras junto a bancos, corretoras de valores, corretoras de câmbio e/ou instituições de pagamento, o que foi aprovado pelos presentes. Desta forma, o art. 18 do Estatuto Social da Cia. passará a vigorar com a seguinte redação: Art. 18 - A representação ativa e passiva da Cia.
será sempre exercida pela Diretoria, sendo que em atos ou operações que envolvam a responsabilidade dela, será exercida: i) por 2 Diretores, sendo um deles obrigatoriamente o Diretor responsável
pelo departamento jurídico; ii) pelo Diretor responsável pelo departamento jurídico e 1 procurador; iii) por 2 procuradores constituídos na forma do §1º deste Art.. §1º - A Diretoria da Cia., representada por 2 Diretores, sendo um deles obrigatoriamente o Diretor responsável pelo departamento jurídico, poderá nomear e constituir mandatários para representar a Cia. e praticar os atos e operações
especificados nos respectivos instrumentos, que sempre particularizarão os poderes e o prazo do mandato que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado. §2º - O Diretor
responsável pelo Departamento Jurídico poderá nomear procurador(es) para representá-lo na forma prevista no caput deste Art.. §3º – O disposto no caput deste Art. não se aplica para representação da Cia. para fins de movimentações financeiras, assinatura de cheques e de contratos atrelados às movimentações financeiras, junto a bancos, instituições financeiras, corretoras de valores,
corretoras de câmbio e/ou instituições financeiras de pagamento, podendo a Cia. nestas hipóteses ser representada por quaisquer dois Diretores e/ou procuradores constituídos para tal objetivo. Na
sequência, passando ao item “5” da Ordem do Dia, o Sr. Presidente mencionou que o novo Estatuto Social da Cia. consolidado, contendo todas as modificações aqui aprovadas, passará a vigorar
conforme Estatuto Social em anexo, que passa a fazer parte integrante e indissociável da presente ata. Por fim, dando sequência, passou-se ao item “6” da Ordem do Dia, ou seja, assuntos gerais,
nada havendo a tratar a este respeito. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas, o Conselho Fiscal da Cia. não foi ouvido por não se
encontrar instalado no período e, dispensado o comparecimento do representante da auditoria independente, os trabalhos desta AGE foram encerrados, lavrando-se a presente ata no livro próprio, que
vai assinada pelo Presidente da Assembleia, Sr. Thiago Coelho Leão de Moura, por mim Secretário, Alexandre Tadeu Seguim e pela acionista SEGPAR Participações S.A. Thiago Coelho Leão de Moura
- Presidente da Assembleia e Diretor Presidente da Acionista Kovr Seguradora S.A., Alexandre Tadeu Seguim - Secretário da Assembleia e Diretor da Acionista Kovr Seguradora S.A.. Acionista Presente: KOVR Seguradora S.A. - Thiago Coelho Leão de Moura - Diretor Presidente, Alexandre Tadeu Seguim - Diretor.
ESTATUTO SOCIAL - Capítulo I - Da Denominação, Sede e Duração: Art. 1º - A Cia. denomina-se KOVR Capitalização S.A., é uma S.A. de capitalização que se regerá pelo Estatuto Social e pelas
disposições legais que forem aplicáveis. Art. 2º - A Cia. tem sua sede e foro na Cidade de SP, Estado de SP, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, Bairro Itaim Bibi, CEP
04538-133, podendo criar sucursais, filiais, agências, escritórios, representações, no país e no exterior, obedecida a legislação vigente. Art. 3º - O prazo de duração da Cia. é por tempo indeterminado.
Capítulo II - Dos Objetivos Sociais: Art. 4º - A Cia. tem por objetivo social a comercialização de títulos de capitalização, podendo participar como sócia ou acionistas de outras sociedades, observadas
as disposições legais pertinentes. § Único : A Cia. desenvolverá suas atividades em todo o Território Nacional, sendo as regiões: 1ª Região: Amazonas, Pará, Acre, Roraima, Amapá e Rondônia; 2ª
Região: Piauí, Maranhão e Ceará; 3ª Região: Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas; 4ª Região: Sergipe e Bahia; 5ª Região: Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Espírito Santo, Tocantins,
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul; 6ª Região: Rio de Janeiro; 7ª Região: SP e 8ª Região: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Capítulo III - Do Capital e das Ações: Art. 5º - O Capital da Cia. é
de R$ 11.300.001,33, dividido em 84.840 ações ON, sem valor nominal. §1º - A Cia. poderá emitir ações preferenciais para subscrição em futuros aumentos de capital, dentro dos limites permitidos
por Lei. §2º - As ações preferenciais não terão direito de voto, mas gozarão da vantagem de prioridade no reembolso do capital, na hipótese de liquidação da Cia. e participação dos dividendos em
igualdade de condições com as ações ordinárias. §3º - Os aumentos de Capital da Cia. poderão compreender ações ordinárias ou preferenciais, ou somente de um tipo, sem guardar proporção entre
as ações de cada espécie ou classe, observando-se, quanto às ações preferenciais, o limite máximo previsto em Lei. Art. 6º - A cada ação ordinária corresponde um voto nas deliberações da Assembleia
Geral. As ações preferenciais adquirirão o direito de voto se a Cia., pelo prazo de 3 exercícios consecutivos, deixar de pagar os dividendos mínimos, não cumulativos, a que fizerem jus, direito que
conservarão até o primeiro posterior pagamento que a Sociedade vier a efetuar. §1º - As ações são indivisíveis em relação à Cia. e poderão ser representadas por certificados múltiplos de ações e por
títulos múltiplos e seus desdobramentos, ao preço de custo, serão procedidos a pedido de seus titulares e serão assinadas por dois Diretores. §2º - Salvo determinações legais, é livre a qualquer
tempo a negociação das ações. §3º - Quando a ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos por ela conferidos serão exercitados pelo representante do Condomínio. §4º - Em caso de extravio de
cautelas ou títulos de ações nominativas, serão expedidas segundas vias, por solicitação do titular, atendidas as formalidades legais, ficando o requerente sujeito ao pagamento de quaisquer despesas que ocorrerem. Art. 7º - Na hipótese de aumento de capital, será assegurado aos acionistas, na proporção das ações que possuírem, o direito de preferência à subscrição de novas ações. §1º Sempre que ocorrer a verificação de mora do acionista, a Cia. adotará, a seu critério, qualquer das providências previstas no Art. 107 e seus §§ da Lei 6.404/76, e, sendo o caso, cobrado do remisso
o valor do débito em atraso corrigido monetariamente, além dos juros de doze por cento ao ano, mais multa de 10%. §2º - O prazo de carência para o exercício do direito de preferência será 30 dias,
contados da data de publicação do aviso respectivo. Art. 8º - Os títulos representativos das ações provenientes de aumento de capital e/ou de desdobramento do número delas, aprovado em Assembleia
Geral, sendo encaminhados aos acionistas, em até sessenta dias da publicação da respectiva ata no Diário Oficial, depois de aprovada pelas autoridades competentes. Capítulo IV - Da Administração:
Art. 9º - A administração da Cia. competirá à Diretoria, cujos integrantes deverão ser brasileiros, com mandato de 3 anos, dispensados de prestar caução. Seção I - Normas Comuns: Art. 10 - A Diretoria compõe-se de até 6 Diretores eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, admitida a reeleição. § Único - Não impede a existência de contrato de trabalho entre a Cia. e o empregado, na eleição
para o cargo de administrador, ficando o respectivo contrato suspenso na duração do mandato, prevalecendo a respeito o que dispõe a legislação sobre a matéria. Art. 11 - Os eleitos, na forma prevista neste Estatuto, serão investidos em seus cargos mediante assinatura do “Termo de Posse”, no livro de Atas da Diretoria. Art. 12 - Os integrantes da Diretoria perceberão a remuneração mensal
que, de modo global, for fixada pela Assembleia Geral dos Acionistas, cabendo à Assembleia determinar de que modo deve ser esta remuneração dividida entre seus integrantes, podendo ser diversa
para cada um deles. §1º - É facultada a fixação do montante da remuneração sob a forma indexada. §2º - Compete, igualmente, à Assembleia Geral dos Acionistas determinar a divisão, na proporção
em que se distribuírem os encargos, da participação da administração nos lucros líquidos da Cia., até o máximo fixado pelo Estatuto, observados os limites e condições previstas em Lei. Art. 13 - No
caso de ausência temporária ou vaga em cargos da Diretoria, serão observadas as seguintes normas: §1º - No caso de vacância de cargo de Diretor, a Assembleia Geral poderá eleger um novo Diretor,
para o restante do mandato, devendo sempre fazê-lo quando se tratar do cargo do Diretor Presidente. §2º - Será considerado vago o cargo de Diretor que, sem motivo justificado ou sem estar devidamente licenciado, deixar de exercer suas funções por mais de trinta dias consecutivos ou, pelo mesmo prazo, deixar de assinar o termo de posse, quando eleito e homologado. Art. 14 - Os integrantes
da diretoria terão direito a um período de férias de trinta dias, consecutivos ou não, sem prejuízo das respectivas vantagens. § Único – O exercício da faculdade do gozo de férias pelos Diretores ficará condicionado às seguintes normas: a) as férias não serão cumulativas, e quando gozadas, o serão dentro do correspondente exercício social; b) as férias serão gozadas necessariamente na vigência plena do mandato de Diretor, ficando perempto o exercício do direito fora desse prazo; c) em hipótese alguma, as férias serão indenizadas ou convertidas em espécie. Seção II - Da Diretoria: Art.
15 - A Diretoria é o órgão de administração executiva da Cia., cabendo-lhe gerir os interesses sociais e executar a política estabelecida pela Assembleia Geral, nas áreas e com as atribuições por ela
fixadas. Art. 16 - A Diretoria será constituída de, no mínimo, 2 e, no máximo, 6 Diretores, acionistas ou não, residentes no país, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, sendo 1
Diretor Presidente e até 5 Diretores, sem designação especial. Art. 17 - A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, nas ocasiões a ela determinadas e, extraordinariamente, sempre que necessário ou
conveniente, por convocação do Diretor Presidente ou por dois dentre seus membros. §1º - As reuniões da Diretoria instalar-se-ão com a presença da maioria de seus membros, em primeira convocação. As deliberações serão tomadas por maioria de votos e constarão de atas lavradas em livro próprio. §2º - Tanto para os fins de “quórum” de instalação, quanto de “quórum” de deliberação, é
admitido o voto escrito antecipado. O Diretor Presidente, que presidirá as reuniões, nelas terá o voto de qualidade, além de seu próprio. §3º - A Diretoria poderá deliberar a criação de comitês, a serem
integrados por um ou mais dentre os seus membros, com ou sem participação de empregados da Sociedade, com o fim de coordenar e/ou orientar o exercício de determinadas atividades ou operações
sociais. Art. 18 - A representação ativa e passiva da Cia. será sempre exercida pela Diretoria, sendo que em atos ou operações que envolvam a responsabilidade dela, será exercida: i) por 2 Diretores,
sendo um deles obrigatoriamente o Diretor responsável pelo departamento jurídico; ii) pelo Diretor responsável pelo departamento jurídico e 1 procurador; iii) por 2 procuradores constituídos na forma
do §1º deste Art.. §1º - A Diretoria da Cia., representada por 2 Diretores, sendo um deles obrigatoriamente o Diretor responsável pelo departamento jurídico, poderá nomear e constituir mandatários
para representar a Cia. e praticar os atos e operações especificados nos respectivos instrumentos, que sempre particularizarão os poderes e o prazo do mandato que, no caso de mandato judicial,
poderá ser por prazo indeterminado. §2º - O Diretor responsável pelo Departamento Jurídico poderá nomear procurador(es) para representá-lo na forma prevista no caput deste Art.. §3º – O disposto
no caput deste Art. não se aplica para representação da Cia. para fins de movimentações financeiras, assinatura de cheques e de contratos atrelados às movimentações financeiras, junto a bancos,
instituições financeiras, corretoras de valores, corretoras de câmbio e/ou instituições financeiras de pagamento, podendo a Cia. nestas hipóteses ser representada por quaisquer dois Diretores e/ou
procuradores constituídos para tal objetivo. Art. 19 - A representação da Cia. perante os órgãos fiscalizadores de suas operações, em juízo e nos atos de simples administração social, entendidos
estes como os que não gerem obrigações para com a Cia., nem exonerem terceiros de obrigações para com ela, poderá ser exercida por um Diretor. Art. 20 - A Diretoria estabelecerá normas reguladoras de alçada e competência dos procuradores. § Único – Os procuradores, quando convocados, poderão participar das reuniões da Diretoria, mas, não terão direito a voto. Art. 21º - É vedado à Diretoria prestar garantias e obrigações a terceiros em nome da Cia. Art. 22º - Com as exceções previstas neste Estatuto, qualquer ato ou contrato que implique em responsabilidade ou obrigação da Cia.
perante terceiros ou a exoneração destes perante ela, serão obrigatoriamente assinados: a) pelo Diretor Presidente, ou seu substituto, em conjunto com qualquer Diretor; b) por 1 Diretor em conjunto
com 1 procurador nomeado nos termos do §2º do Art. 18 deste Estatuto Social; c) por 2 procuradores nomeados nos termos do §2º do Art. 18 deste Estatuto Social. Art. 23º - Compete ainda à Diretoria:
a) executar e fazer executar este Estatuto e as deliberações da Assembleia Geral; b) examinar os balancetes mensais; c) escolher e destituir os auditores independentes; d) submeter à Assembleia
Geral o Relatório da Administração, as Contas da Cia. e a distribuição de dividendos, bem como proposta para alteração do Estatuto Social; e) convocar a Assembleia Geral, quando julgar conveniente e nos casos previstos em Lei; f) aprovar planos de benefícios a funcionários e administradores; g) deliberar “ad referendum” da Assembleia Geral sobre o pagamento de dividendos, inclusive intermediários; h) avocar para sua decisão qualquer assunto que julgar importante à orientação dos negócios da Cia., respeitada a competência da Assembleia Geral; i) aprovar a tomada de empréstimos;
j) aprovar a celebração de quaisquer contratos, alterações ou rescisões contratuais entre a Cia. e seus acionistas; k) fixar a orientação da Cia. nas sociedades de que participar e estabelecer o conteúdo de voto a ser exercício pela Cia. em quaisquer assuntos mais especialmente, quanto à eleição e destituição de administradores e a alteração de estatutos ou contratos sociais das ditas sociedades. l) executar, dentro da orientação geral estabelecida pela Assembleia Geral, os negócios e as operações no Art. 4º deste Estatuto; m) transigir, renunciar direitos, contrair obrigações, adquirir,
vender, emprestar, alienar ou onerar bens e valores mobiliários, observadas as restrições legais e o que, pelo Estatuto, compete à Assembleia Geral aprovar ou autorizar; n) representada por 2 Diretores, sendo um deles obrigatoriamente o Diretor responsável pelo departamento jurídico, nomear e constituir mandatários para representar a Cia. e praticar os atos e operações especificados nos respectivos instrumentos, que sempre particularizarão os poderes e o prazo do mandato que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado; o) executar a política de produção administrativa e financeira da Cia.; p) decidir sobre a abertura e encerramento de sucursais, filiais, agências, escritórios e nomear representantes, dentro e fora do país; q) nomear ou contratar gerentes
de sucursais, agências ou representantes e resolver sobre sua destituição; r) admitir e demitir empregados, fixando-lhes a remuneração, funções que poderá atribuir, em todo ou em parte, a um ou
mais Diretores; s) deliberar sobre a estruturação e modificação do quadro de funcionários, fixando padrões de remuneração e eventuais vantagens; t) elaborar o organograma e/ou regulamento funcional da Cia. e suas alterações; u) elaborar e executar os orçamentos anuais setoriais, dentro das diretrizes básicas estabelecidas pela Assembleia Geral; v) elaborar e implementar os planos e
programas aprovados pela Assembleia Geral; w) contratar os serviços de auditoria externa; § Único - Serão nulos e não gerarão responsabilidades para a Cia. os atos praticados em desconformidade
às regras estabelecidas neste Estatuto. Capítulo V - Da Assembleia Geral: Art. 24º - As Assembleias Gerais serão realizadas, ordinariamente até o dia 31 de março e, extraordinariamente, sempre que
o exigirem os interesses sociais ou nos casos previstos em Lei. Art. 25º - As Assembleias Gerais serão instaladas e presididas pelo Presidente da Diretoria ou seu substituto, que escolherá dentre os
acionistas presentes, um ou mais secretários. Art. 26º - Poderão participar de Assembleia Geral os titulares de ações nominativas que estiverem inscritos no competente Livro até cinco dias antes da
realização da mesma. No mesmo período ficarão suspensos os serviços de transferência e conversão de ações, substituição, desdobramento e agrupamento de certificados de ações. Art. 27º - Para
tomar parte e vetar nas Assembleias Gerais, os procuradores e representantes legais dos acionistas deverão apresentar à Cia., em sua sede, até as dezessete horas do quinto dia útil anterior à reunião,
os documentos comprobatórios de sua qualidade, os quais serão arquivados pela mesa, com os documentos relativos às mesmas. Art. 28º - Compete à Assembleia Geral: a) estabelecer a orientação
e os critérios gerais da política administrativa e operacional da Cia.; c) eleger e destituir diretores; d) autorizar a aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis; e) autorizar a aquisição de ações
da própria Cia., para cancelamento ou permanência em tesouraria e posterior alienação; f) distribuir entre os membros da Diretoria a remuneração mensal global até o limite fixado em Assembleia
Geral, bem como distribuir a participação da Administração nos lucros líquidos; g) conceder licença aos membros da Diretoria; h) dirimir dúvidas suscitadas no âmbito das competências estatutárias
e regimentais, como também deliberar e decidir sobre casos omissos e quaisquer outras matérias deste Estatuto. i) decidir sobre participações permanentes em outras sociedades, observadas às
restrições legais; j) aprovar e/ou alterar o organograma e/ou regulamento funcional da Cia., elaborado pela Diretoria. Capítulo VI - Do Conselho Fiscal. Art. 29º - O Conselho Fiscal será composto de
três membros e igual número de suplentes, acionistas, eleitos em Assembleia Geral. Art. 30º - O funcionamento do Conselho Fiscal não será permanente e só será instalado a pedido de acionistas na
forma da legislação vigente e seu mandato terminará na primeira AGO, após sua instalação. § Único: O membro efetivo será substituído, interinamente, nos casos de ausência ou impedimento, e, até
o término do mandato nos casos de vaga por seu respectivo suplente. Capítulo VII - Do Exercício Social, Balanço, Lucros e Dividendos. Art. 31º - O exercício social corresponderá ao ano civil, devendo a Administração levantar balanços gerais em 30/06 e 31/12 cada ano, observando-se com relação a esses balanços, os mesmos critérios em vigor para o balanço de encerramento do exercício. §1º
- Sempre que for levantado o balanço semestral e, com base nele, forem pagos dividendos intermediários, em valor não inferior a vinte e cinco por cento sobre o lucro líquido do período, poderá ser
paga, por deliberação da Diretoria, aos Administradores, participação no lucro semestral, “ad referendum” da Assembleia Geral. §2º - A Diretoria poderá declarar dividendos intercalares à conta de
lucros acumulados ou de reserva de lucros, existentes no último balanço anual ou semestral. Art. 32º - Do resultado do exercício serão feitas deduções para cobrir eventuais prejuízos acumulados e
provisão para IR e, do remanescente, serão destinados: a) até 10%, por proposta da Diretoria para benefícios ou gratificações aos funcionários; b) até 10% a título de participação da Administração;
c) 5% para a constituição da Reserva Legal, até que atinja o limite de 20% de capital social e o que remanescer, será levado à Reserva Especial, destinada a atender à distribuição de dividendos ou
à realização de futuros aumentos de capital, a critério da Assembleia Geral. d) 25%, no mínimo, para dividendos obrigatórios aos acionistas, deduzindo-se os que foram pagos antecipadamente. Art.
33º - Os dividendos não reclamados dentro do prazo de três anos, a contar da data da publicação do anúncio da distribuição de dividendos no Diário Oficial do Estado, prescreverão em favor da Sociedade e serão levados à conta de Reservas de Lucros. Aprovado na AGE realizada no dia 06/09/21, às 10 horas. - Thiago Coelho Leão de Moura - Presidente da Assembleia e Diretor Presidente da
Acionista Kovr Seguradora S.A., Alexandre Tadeu Seguim - Secretário da Assembleia e Diretor da Acionista Kovr Seguradora S.A. Acionista Presente: KOVR Seguradora S.A. - Thiago Coelho Leão de
Moura - Diretor Presidente, Alexandre Tadeu Seguim - Diretor. JUCESP em 30/11/2021 sob o nº 571.597/21-0. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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