Quarta-feira, 06/07/2022.

KOVR SEGURADORA S.A.
CNPJ 42.366.302/0001-28 - NIRE 35300538757
Ata da AGE realizada em 31/08/21. 1 - Data, Hora e Local: Aos 31/08/21, às 10h, na sede social da KOVR Seguradora S.A., situada
na Capital do Estado de SP, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Torre B, 2º andar, parte, bairro Itaim Bibi. 2 - Convocação:
Dispensada, tendo em vista a presença do único acionista da Cia., conforme disposto no art. 124, §4º da Lei 6.404/76 e alterações
posteriores. 3 - Presença: Compareceu, identificou-se e assinou o Livro de Presença, o único acionista da Cia., representando 100%
do capital votante, SEGPAR Participações S.A., S.A., com sede na Av. Atlântica, nº 1130, 12º andar, Bairro Copacabana, na Cidade
e Estado do RJ, CEP 22.021-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.404.895/0001-37, devidamente representada por seu Diretor
Presidente Thiago Coelho Leão de Moura, brasileiro, casado, administrador, RG nº 25.075.806 - SSP/SP, CPF/MF sob o nº
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/
ME sob o nº 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. 4 - Mesa: Presidente da Assembleia, Sr. Thiago Coelho Leão de Moura, e o Sr. Alexandre Tadeu Seguim, representantes da acionista SEGPAR Participações S.A., tendo convidado para secretariá-la o Sr. André Rodrigues Chaves, advogado da Cia.
Ordem do Dia: 1 - Renúncia de Diretor em 27.07.21; 2 - Em razão da renúncia do Sr. Wilson Fontolan ao cargo de Diretor Estatutário (CPF: 049.935.848-14) na data de 27/07/21, remanejar as funções por ele exercida para demais Diretores para complementar o
mandato no biênio de 2020/2021, com mandato até a AGE do ano de 2022 que deliberar sobre o mesmo assunto; 3 - Designação do
Diretor Responsável pelo Departamento Jurídico e do Diretor Responsável pelo cumprimento da Resolução CNSP nº 416, de 2021.
4 - Consolidação dos nomes dos Diretores Estatutários responsáveis perante a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, em
atendimento à regulamentação vigente, especialmente Carta-Circular SUSEP/CGRAT Nº 001/16; 5 - Alteração do art. 19 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; 6 - Consolidação do Estatuto Social da Cia. 7 - Assuntos Gerais. Assuntos/Deliberações: Constituída a mesa, o Sr. Presidente deu por instalada a assembleia e após estudos e debates sobre as matérias da ordem do dia, o Sr. Presidente passou então ao item “1” da Ordem do Dia e informou aos presentes a renúncia do Sr. Wilson
Fontolan, do cargo de Diretor da Cia. em 27.07.21. Em prosseguimento, passando ao item “2” da Ordem do Dia, tendo em vista a
renúncia supracitada, o Sr. Presidente propôs aos presentes o remanejamento do Sr. Eduardo Viegas Silva, brasileiro, casado, administrador, RG nº 52.862.039-3 - SSP/SP, CPF/MF sob o nº 300.005.028-04, residente e domiciliado na Rua Antônio Bastos, nº 115,
apt. 12, bairro Vila Bastos, Santo André, Estado de SP, CEP 09040-220, para ocupar as funções anteriormente ocupadas pelo Sr.
Wilson Fontolan de modo que, em virtude do quanto estabelecido pela Carta-Circular SUSEP/CGRAT Nº 001, de 29.02.16, propôs o
remanejamento das funções de Diretor responsável pelo cumprimento do disposto na Lei 9.613/98, de Diretor responsável pelos
controles internos, de Diretor responsável pelos controles internos específicos para a prevenção contra fraudes e de Diretor responsável pela política institucional de conduta prevista na Resolução CNSP nº 382/20 ao Sr. Alexandre Tadeu Seguim, brasileiro, divorciado, advogado, RG nº 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, sendo a proposta aceita por todos os presentes. Desta forma, em face
da renúncia e do remanejamento dos diretores supracitados, a Diretoria Executiva da Cia., com mandato até a Assembleia Geral
dos Acionistas do ano de 2022, que deliberar sobre o mesmo assunto, ficou assim composta: Diretor Presidente: Thiago Coelho
Leão de Moura, brasileiro, casado, administrador, RG nº 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 nº 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 MG, CEP 30.150-311; Diretor: Eduardo Viegas
Silva, brasileiro, casado, administrador, RG nº 52.862.039-3 - SSP/SP, CPF/MF sob o nº 300.005.028-04, residente e domiciliado na
Rua Antônio Bastos, nº 115, apt. 12, bairro Vila Bastos, Santo André, Estado de SP, CEP 09040-220 e Diretor: Alexandre Tadeu
Seguim, brasileiro, divorciado, advogado, RG nº 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. Passando-se ao item “3” da Ordem do Dia, o Sr.
Presidente sugeriu aos presentes a designação do Diretor responsável pelo Departamento Jurídico da Cia., nos termos previstos no
Art. 19, incisos XIV e XV e §2º, 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 “4” da Ordem do Dia, tendo em vista as alterações supracitadas, era necessário alterar os
nomes dos diretores estatutários como responsáveis perante a SUSEP, conforme a seguir: a) Ao Diretor Presidente Thiago Coelho
Leão de Moura: (i) responsabilidade pelas relações com a SUSEP; (ii) 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; (iii) responsabilidade pela contratação e supervisão de representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados; b) Ao Diretor Geraldo Henrique de Castro: (i) responsabilidade pelo departamento 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 Eduardo Viegas Silva: (i) responsabilidade pelo registro de operações de que trata a Resolução CNSP nº 383, de 2020; (ii)
responsabilidade pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento dos procedimentos atuariais previstos nas normas em vigor;
(iii) responsabilidade pelo registro das apólices e endossos emitidos e dos cosseguros aceitos; 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 Departamento Jurídico da Cia. e (vi)
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. Passando-se ao item “5” da Ordem do Dia, o Sr. Presidente propôs a alteração do art. 19 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. 19 do
Estatuto Social da Cia. passará a vigorar com a seguinte redação: Art. 19 - Compete ainda a Diretoria: I. convocar a Assembleia
Geral de Acionistas; II. praticar todos os atos de administração da Cia. que, nos limites da lei e deste Estatuto, sejam necessários
ao bom desempenho de suas funções; III. cumprir e fazer cumprir o Estatuto da Cia. e as deliberações da Assembleia Geral; IV. criar
cargos e funções, nomear e demitir assessores, funcionários e representantes, determinando-lhes atribuições e responsabilidades
e fixando-lhes a remuneração; V. deliberar sobre a aplicação de fundos sociais, transigir, renunciar direitos, contrair obrigações,
adquirir, alienar ou gravar bens e autorizar a prestação de garantias e obrigações de terceiros, observadas as prescrições legais; VI.
resolver sobre a abertura, alteração de endereço e encerramento das sucursais, filiais ou outras dependências; VII. decidir sobre a
contratação e destituição de auditores independentes; VIII. aprovar o orçamento anual e plurianual da Cia., bem como as propostas
de aumento de capital e os planos de investimentos; IX. examinar e decidir sobre novas atividades e/ou expansão dos setores existentes; X. examinar e decidir sobre mudanças na estrutura organizacional da Cia.; XI. propor a criação ou extinção de cargos e
funções a nível de Diretoria, submetendo-as à Assembleia Geral; XIl. propor alteração do estatuto social, a ser encaminhado à deliberação da Assembleia Geral; XIII. criar o Comitês e definir sua competência; XIV. representar a Cia., ativa e passivamente em juízo
ou fora dele, sendo que em atos ou operações que envolvam a responsabilidade dela, será sempre exercida por dois Diretores, sendo
um deles obrigatoriamente o Diretor responsável pelo departamento jurídico, pelo Diretor responsável pelo departamento jurídico e
um procurador ou, ainda, por dois procuradores constituídos na forma dos incisos seguintes; XV. representada por dois 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; XVI. o Diretor responsável pelo Departamento Jurídico poderá nomear procurador(es) para representá-lo na forma prevista no inc. XIV deste Art.. §1º - A representação da
Cia. perante a repartição fiscalizadora de suas operações e nos casos de recebimento de citações ou notificação de depoimento
pessoal, caberá a qualquer Diretor. §2º - Os documentos referentes às operações da Cia. nos planos de seguros serão sempre assinados por dois Diretores, sendo um deles obrigatoriamente o Diretor responsável pelo departamento jurídico, pelo Diretor responsável pelo departamento jurídico e um procurador ou ainda por dois procuradores constituídos na forma deste Art.. §3º - Os incisos XIV
e XV não se aplicam 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 de pagamento, podendo a Cia. nestes casos ser representada por quaisquer dois Diretores e/ou procuradores constituídos para tal fim. Na sequência, passando ao item “6” 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 “7” 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, André Rodrigues Chaves e pela acionista SEGPAR Participações S.A. Thiago Coelho Leão de Moura - Presidente da Assembleia e representante
da acionista SEGPAR Participações S.A.; André Rodrigues Chaves - Secretário da Assembleia e Advogado da Cia. Acionista Presente: SEGPAR Participações S.A.; Thiago Coelho Leão de Moura - Diretor Presidente; Alexandre Tadeu Seguim - Diretor. Estatuto
Social: Capítulo I: Da Denominação, Sede, Objeto Social e Duração: Art. 1º - A KOVR Seguradora S.A. é uma sociedade Seguradora que reger-se-á pelos presentes Estatutos e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. Art. 2º - A sociedade tem 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 04538133. § Único - respeitadas as prescrições legais, poderá a sociedade estabelecer ou suprimir dependências em todo o País, assim
como nomear e destituir correspondentes particulares, por simples deliberação da Diretoria. Art. 3º - O prazo de duração da Sociedade é indeterminado. Art. 4º - A Sociedade tem por objetivo operar nos ramos de seguros de danos e de vida, podendo ainda participar como sócia ou acionista de outras Sociedades observadas as disposições legais pertinentes. Capítulo II: Do Capital e das
Ações: Art. 5º - O Capital Social é de R$ 43.611.320,48, representado por 32.936 ações ordinárias, nominativas, todas sem valor
nominal. §1º - A Sociedade poderá emitir títulos múltiplos de ações. §2º - A cada ação ordinária corresponde um voto nas deliberações da Assembleia Geral. §3º - As ações da Sociedade ou títulos que as representem serão assinadas por dois membros da Diretoria, sendo obrigatoriamente um deles o Diretor Presidente ou um dos Diretores Vice-Presidentes. Art. 6º - Atendidas as prescrições
legais, o Capital Social será realizado mediante a entrada mínima de 50% no ato da subscrição, e o restante em uma ou mais
chamadas, a critério da Diretoria, no prazo máximo de 12 meses, contados da data de sua aprovação pelas autoridades governamentais competentes. Capítulo III: Da Assembleia Geral: Art. 7º - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 3
primeiros meses após o término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que exigirem os interesses sociais. §1º - A convocação e instalação de Assembleia Geral será efetivada nos termos da legislação societária vigente. §2º - A Assembleia Geral será
instalada, observado o quórum legal de instalação para cada matéria, sendo eleitos, entre os acionistas presentes, o Presidente e
Secretário que irão dirigir os trabalhos. §3º - As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas exceções previstas em lei, serão
tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco. Art. 8º - Uma vez convocada a Assembleia Geral
ficam suspensas as transferências de ações, até que a mesma se realize ou fique sem efeito a convocação. Art. 9º - Além das atribuições definidas em lei e das mencionadas neste Estatuto, compete à Assembleia Geral: I. fixar a remuneração mensal e global dos
administradores, sem prejuízo da participação nos lucros do exercício social, observado o disposto no art. 26, deste estatuto. II.
estabelecer os objetivos, a política e a orientação geral dos negócios da Cia.; III. eleger e destituir os Diretores da Cia. e fixar-lhes
as atribuições, observado o que a respeito dispuser o Estatuto; IV. fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os
livros e papéis da Cia. e solicitar informações sobre quaisquer de seus atos; V. manifestar sobre o Relatório de Administração e as
contas da Diretoria; VI. resolver os casos omissos e as dúvidas suscitadas no âmbito das competências estatutárias e regimentar;
VII. destinar o lucro líquido do exercício; Capítulo IV: Da Administração: Art. 10º - A Sociedade será administrada por uma Diretoria,
cujas atribuições e poderes são conferidos por lei e por este Estatuto Social. Art. 11º - Podem ser eleitos para os órgãos de administração pessoas naturais residentes no País. § Único - A Ata de Assembleia Geral que eleger administradores, deverá conter a qualificação de cada um dos eleitos e o prazo de gestão, ser arquivada no registro do comércio e publicada. Art. 12º - 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. 13º - O prazo de mandato dos administradores, que poderão ser reeleitos, é de 2 anos, mas se estende até a posse dos
novos administradores eleitos. § Único - O substituto ou novo membro eleito para preencher cargo vago completará o prazo da
gestão do substituído. Art. 14º - Serão arquivadas no registro do Comércio e publicadas as atas das reuniões da Diretoria que
contiverem deliberações destinadas a produzir efeito perante terceiros. Seção I: Diretoria: Art. 15º - A Diretoria é o órgão de administração executiva da Cia., ao qual compete, para o exercício dos atos necessários ao funcionamento regular da Sociedade, o uso
de poderes e das atribuições que a lei e este Estatuto lhe conferem e os que lhe forem outorgados pela Assembleia Geral. Art. 16º - A
Diretoria será composta 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. § Único - O prazo de
gestão da Diretoria será de 2 anos, permitida a reeleição. Art. 17º - Em caso de vacância de qualquer cargo na Diretoria ou do impedimento definitivo do titular competirá à Assembleia Geral eleger o substituto. § Único - Sendo temporário o impedimento ou a
ausência, poderá a Diretoria, em reunião convocada para este fim, designar um dos Diretores para substituir o ausente ou o impedido, sendo ele o Diretor Presidente ou algum dos Diretores. Art. 18º - A Diretoria reunir-se-á por convocação do Diretor Presidente
ou de seu substituto. §1º - Para a validade das reuniões faz-se necessária a presença da maioria dos membros da Diretoria, tomando-se as deliberações por maioria dos presentes, cabendo ao Diretor-Presidente, em caso de empate, além do pessoal, o voto de
desempate. §2º - As deliberações da Diretoria deverão, sempre que necessário, constar de atas lavradas em livro próprio. Art. 19º
- Compete ainda a Diretoria: I. convocar a Assembleia Geral de Acionistas; II. praticar todos os atos de administração da Cia. que,
nos limites da lei e deste Estatuto, sejam necessários ao bom desempenho de suas funções; III. cumprir e fazer cumprir o Estatuto
da Cia. e as deliberações da Assembleia Geral; IV. criar cargos e funções, nomear e demitir assessores, funcionários e representantes, determinando-lhes atribuições e responsabilidades e fixando-lhes a remuneração; V. deliberar sobre a aplicação de fundos
sociais, transigir, renunciar direitos, contrair obrigações, adquirir, alienar ou gravar bens e autorizar a prestação de garantias e
obrigações de terceiros, observadas as prescrições legais; VI. resolver sobre a abertura, alteração de endereço e encerramento das
sucursais, filiais ou outras dependências; VII. decidir sobre a contratação e destituição de auditores independentes; VIII. aprovar o
orçamento anual e plurianual da Cia., bem como as propostas de aumento de capital e os planos de investimentos; IX. examinar e
decidir sobre novas atividades e/ou expansão dos setores existentes; X. examinar e decidir sobre mudanças na estrutura organizacional da Cia.; XI. propor a criação ou extinção de cargos e funções a nível de Diretoria, submetendo-as à Assembleia Geral; XIl.
propor alteração do estatuto social, a ser encaminhado à deliberação da Assembleia Geral; XIII. criar Comitês e definir sua competência; XIV. representar a Cia., ativa e passivamente em juízo ou fora dele, sendo que em atos ou operações que envolvam a responsabilidade dela, será sempre exercida: i) por dois Diretores, sendo um deles obrigatoriamente o Diretor responsável pelo departamento jurídico; ii) pelo Diretor responsável pelo departamento jurídico e um procurador; por dois procuradores constituídos na forma
dos incisos seguintes deste Art.; XV. representada por dois 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; XVI. o Diretor responsável pelo Departamento Jurídico poderá nomear procurador(es) para representá-lo
na forma prevista no inc. XIV deste Art.. §1º - A representação da Cia. perante a repartição fiscalizadora de suas operações e nos
casos de recebimento de citações ou notificação de depoimento pessoal, caberá a qualquer Diretor. §2º - Os documentos referentes
às operações da Cia. nos planos de seguros serão sempre assinados: i) por dois Diretores, sendo um deles obrigatoriamente o Diretor responsável pelo departamento jurídico; ii) pelo Diretor responsável pelo departamento jurídico e um procurador; iii) por dois
procuradores constituídos na forma deste Art. §3º - Os incisos XIV e XV não se aplicam 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 de pagamento, podendo a Cia. nestes casos ser
representada por quaisquer dois Diretores e/ou procuradores constituídos para tal fim. Art. 20º - Compete ao Diretor-Presidente: I.
convocar a Assembleia Geral e convocar e presidir as reuniões da Diretoria; II. executar, dentro de suas atribuições, o presente Estatuto e as deliberações da Assembleia Geral e da Diretoria; Art. 21º - Compete aos demais Diretores: I. substituir o Diretor-Presidente em seus impedimentos e ausências temporários, observado o disposto no § único do art. 16 deste Estatuto; II. gerir as respectivas áreas de administração conforme as atribuições específicas que lhes forem outorgadas pela Assembleia Geral. Capítulo V: Do
Conselho Fiscal: Art. 22º - O Conselho Fiscal, que somente se instalará a pedido de acionistas, nos termos do §2º do art. 161 da Lei
6404/76, será constituído de 3 a 5 membros efetivos, e suplentes em igual número, eleitos pela Assembleia Geral que deliberar o
seu funcionamento, e o seu mandato terminará na primeira AGO que se realizar após a sua instalação. Art. 23º - O Conselho Fiscal
tem as atribuições que lhe confere a Lei, cumprindo-lhe, ainda, atender as convocações extraordinárias da Diretoria, sempre que
esta solicitar seu parecer sobre qualquer assunto. § único - na falta, ausência ou, impedimento de qualquer membro efetivo, a Diretoria convocará seu suplente. Art. 24º - A remuneração do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que o eleger, obedecidas as prescrições legais. Capítulo VI: Dos Balanços, Lucros e suas Aplicações: Art. 25º - O exercício social é anual e termina no
dia 31/12 de cada ano. § único - No último dia de cada semestre serão levantados balanços gerais, os quais serão publicados na
forma estabelecida na Lei e levados, anualmente, à AGO para aprovação, depois de ouvido o Conselho Fiscal, se em funcionamento.
Art. 26º - Os lucros apurados em cada semestre, depois de deduzidos, dentro das recomendações legais, os prejuízos acumulados e
a provisão para o imposto sobre a renda, terão a seguinte destinação sucessivamente: a) - 5% para o Fundo de Reserva Legal, até
alcançar o limite previsto na Lei; b) - pagamento de uma cota proposta pela Diretoria, não inferior a 25% dos lucros, como dividendos aos demais acionistas; c) - dos lucros que remanescerem após a dedução dos prejuízos acumulados, da provisão para o imposto sobre a renda e das parcelas referidas nas letras a e b deste Art., se pagará a participação nos lucros atribuída aos Administradores, distribuída entre seus membros segundo critério fixado pela Assembleia Geral, observados os demais preceitos da Lei das
Sociedades Anônimas. § único - O saldo, se houver, ficará à disposição da Assembleia Geral, a qual caberá dar o destino que lhe
aprouver. Capítulo VII: Da Liquidação: Art. 27º - A Sociedade entrará em liquidação nos casos legais, observadas as disposições
contidas no Art. 68 e seguintes do Decreto nº 60.459, de 13/03/67. Aprovado na AGE realizada no dia 31/08/21, realizada às 10h.
Thiago Coelho Leão de Moura - Presidente da Assembleia e representante da acionista SEGPAR Participações S.A.; André Rodrigues Chaves - Secretário da Assembleia e Advogado da Cia. Acionista Presente: SEGPAR Participações S.A. - Thiago Coelho Leão
de Moura - Diretor Presidente; Alexandre Tadeu Seguim - Diretor. JUCESP em 09/11/21 sob o nº 541.561/21-2. Gisela Simiema
Ceschin - Secretária Geral.
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