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Ata da AGO/E em 27/06/22. Data, Horário e Local. No dia 27/06/22, às 
12h, na sede social da Cia., na Rua Alcindo Guanabara, 25/1.804, Centro/
RJ. Convocação e Presença. Dispensada a convocação prévia consoante 
o disposto no Art. 124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das 
S.A.”), em face da presença de acionista representando a totalidade do 
capital social da Cia., conforme assinaturas constantes no Livro de Regis-
tro de Presença de Acionistas da Cia. Mesa. Presidente: Rodrigo Brandão 
Feitosa. Secretário: Rodrigo da Costa Azevedo. Ordem do Dia. Deliberar 
sobre (i) o Relatório de Administração, as contas da Diretoria, o Relatório 
dos Auditores Independentes, as Notas Explicativas e as DFs. da Cia., re-
ferentes aos exercícios sociais findos em 31/12/19, 31/12/20 e 31/12/21; (ii) 
a destinação dos resultados apurados nos exercícios retro mencionados; 
(iii) a ratificação da remuneração dos membros da Diretoria nos anos de 
2019, 2020 e 2021; (iv) a fixação da remuneração anual global dos admi-
nistradores para o exercício social de 2022; (v) o aumento do capital social, 
mediante a emissão de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal da Cia.; (vi) a alteração do caput do Art. 5º do Estatuto Social; e (vii) 
outros assuntos do interesse social. Deliberações. Após exame e discussão 
das matérias constantes da ordem do dia, deliberou-se, sem ressalvas e 
por unanimidade: (i) Aprovar o Relatório da Administração, as contas da 
Diretoria, o Relatório dos Auditores Independentes, as Notas Explicativas e 
as DFs. da Cia., referentes ao exercício social findo em 31/12/19, 31/12/20 
e 31/12/21, publicados em 22/06/22 no Monitor Mercantil, versão completa 
na edição digital e versão resumida na edição impressa. (ii) Consignar a 
ausência de resultado dos exercícios sociais findos em 31/12/19, 31/12/20 
e 31/12/21. (iii) Ratificar a remuneração anual global dos administradores 
para o exercício social de 2019 em até R$100,00, já incluídos todos os va-
lores relativos aos benefícios e verbas de representação dos administrado-
res, nos termos do Art. 152, caput, da Lei 6.404/76. Ratificar a remuneração 
anual global dos administradores para o exercício social de 2020 em até 
R$100,00, já incluídos todos os valores relativos aos benefícios e verbas de 
representação dos administradores, nos termos do Art. 152, caput, da Lei 
6.404/76. Ratificar a remuneração anual global dos administradores para 
o exercício social de 2021 em até R$100,00, já incluídos todos os valores 
relativos aos benefícios e verbas de representação dos administradores, 
nos termos do Art. 152, caput, da Lei 6.404/76. (iv) Fixar a remuneração 
anual global dos administradores para o exercício social de 2022 em até 
R$100,00, já incluídos todos os valores relativos aos benefícios e verbas 
de representação dos administradores, nos termos do Art. 152, caput, da 
Lei 6.404/76. (v) A aprovação do aumento de capital da Cia., no montante 
de R$1.000,00, mediante a emissão de 1.000 novas ações ordinárias, no-
minativas, e sem valor nominal, em tudo iguais às já existentes, pelo preço 
de emissão de R$1,00 por ação, fixado nos termos do Art. 170, §1º, da Lei 
das S.A., as quais serão subscritas e integralizadas neste ato em moeda 
corrente nacional pelo acionista Mont Blanc Brasil Partners I H - Fundo 
de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Ex-
terior, nos termos do Boletim de Subscrição que consta como Anexo I a 
esta Ata. O capital social da Cia. passa de R$1.000,00 para R$2.000,00, 
dividido em 2.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. (vi) 
Em decorrência da deliberação acima, o caput do Art. 5º do Estatuto da 
Cia. passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Art. 5º: O Capital Social 
da Cia., totalmente subscrito e integralizado é de R$2.000,00, dividido em 
2.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” (vii) Outros as-
suntos do interesse social: a) Registrar que o acionista recebeu o material 
de apoio para a Assembleia, em que constam o Relatório da Diretoria, as 
DFs. da Cia. e o Parecer dos Auditores Independentes. O acionista aprovou 
integralmente o referido material, tendo uma cópia sido rubricada por todos 
para o arquivo na sede social; e b) Por fim, a unanimidade dos presentes 
autorizou a administração da Cia. a tomar todas as providências neces-
sárias à efetivação das deliberações ora aprovada. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, lavrou-se, na forma de sumário, a ata referente a 
esta AGO/E, nos termos do Art. 130, §1º da Lei das S.A., que foi aprovada 
pelos presentes. Acionista Presente: Mont Blanc Brasil Partners I H – Fundo 
de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior. 
RJ, 27/06/22. Mesa: Rodrigo Brandão Feitosa - Presidente; Rodrigo da 
Costa Azevedo - Secretário. Acionistas Presentes: Mont Blanc Brasil 
Partners I H - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia 
Investimento no Exterior. Jucerja em 05/07/22 sob o nº 4982681. Jorge 
Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Quarta-feira, 06/07/2022.
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