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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 13 DE 
ABRIL DE 2022: 1. Data, Hora e Local: Em 13 de abril de 2022, às 9:00 horas, 
na sede da Poseidon Participações S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade 
e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Lauro Muller, nº 116, sala 2605, Botafogo, 
CEP 22.290-160. 2. Presença e Convocação: Acionista representando a 
totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura constante no 
Livro de Presença de Acionistas, sendo, portanto, dispensada a convocação 
prévia nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezem-
bro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 3. Mesa: 
Presidente: Fábio Manuel Guiso da Cunha; Secretária: Michele Pimenta do 
Amaral. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a celebração, pela Companhia, 
na qualidade de interveniente anuente, do nono aditamento e consolidação 
ao “Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, 
Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, 
para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, sob Regime 
de Garantia Firme da Marlin Navegação S.A.” (“Nono Aditamento à Escritura 
de Emissão da Marlin”), no âmbito da primeira emissão, pela Marlin Navega-
ção S.A. (“Marlin”), em série única, de debêntures simples, não conversíveis 
em ações, da espécie com garantia real (“Debentures” e “1ª Emissão”), objeto 
de distribuição pública com esforços restritos de colocação, nos termos da 
Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Escritura 
de Emissão”); (ii) a celebração, pela Companhia, do 3º (terceiro) aditamento 
ao “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia de Ações”, ce-
lebrado originalmente entre a Companhia e a Pentágono S.A. Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários, com a interveniência da Marlin, em 31 de março 
de 2015, conforme aditado de tempos em tempos (“3º (terceiro) Aditamento 
ao Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia de Ações”); (iii) 
a autorização à Diretoria da Companhia para celebrar todos os documentos 
e seus eventuais aditamentos e praticar todos os atos necessários à realiza-
ção do Nono Aditamento à Escritura de Emissão da Marlin e do 3º (terceiro) 
Aditamento ao Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia 
de Ações; e (iv) a ratificação de todos os atos já praticados relacionados às 
deliberações constantes dos itens “(i)” a “(iii)” acima. 5. Deliberações: Após o 
exame, a discussão e a votação das matérias constantes da ordem do dia, o 
único acionista deliberou, sem qualquer ressalva: 5.1. Aprovar a celebração, 
pela Companhia, na qualidade de interveniente anuente, do Nono Aditamento 
à Escritura de Emissão da Marlin, para prever a incorporação dos juros remu-
neratórios previstos na cláusula 5.14 da Escritura de Emissão incorridos até 
15 de dezembro de 2021 (inclusive) ao saldo do Valor Nominal Unitário das 
Debêntures. Em razão da presente deliberação, o saldo do Valor Nominal Uni-
tário das Debêntures, já refletindo a incorporação dos juros remuneratórios 
incorridos até 15 de dezembro de 2021 (inclusive), era, em 15 de dezembro 
de 2021, de R$ 63.845.791,18 (sessenta e três milhões, oitocentos e quarenta 
e cinco mil, setecentos e noventa e um, e dezoito centavos). 5.1.1. Em razão 
do disposto no item 5.1 acima, aprovar a inclusão das definições dos termos 
“AGE Marlin Nono Aditamento”, “Nono Aditamento” e “Segunda Data de In-
corporação” na Cláusula “1. Definições” da Escritura de Emissão, bem como 
alterar a redação da Cláusula 5.14.2 da Escritura de Emissão, que passarão a 
ter as seguintes redações abaixo, a partir da celebração do Nono Aditamento 
à Escritura de Emissão da Marlin: “AGE Marlin Nono Aditamento: A Assem-
bleia Geral Extraordinária da Emissora realizada em 13 de abril de 2022, que 
aprovou a celebração do Nono Aditamento à Escritura.”; “Nono Aditamento: 
Significa o “Nono Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 1ª 
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie 
com Garantia Real, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços 
Restritos de Colocação, sob Regime de Garantia Firme, da Marlin Navegação 
S.A.”, celebrado em 13 de abril de 2022 por e entre a Emissora e o Agente 
Fiduciário, com a interveniência e anuência da Poseidon.”; “Segunda Data 
de Incorporação: Significa o dia 15 de dezembro de 2021, data em que a Re-
muneração foi incorporada ao saldo do Valor Nominal Unitário, nos termos da 
AGE Marlin Nono Aditamento.” “5.14.2. Para fins desta Escritura de Emissão, 
Período de Capitalização significa o intervalo de tempo que se inicia (a) na 
Data de Incorporação (inclusive), no caso do primeiro Período de Capitaliza-
ção, (b) na Segunda Data de Incorporação (inclusive) no segundo Período de 
Capitalização, ou (c) na Data de Pagamento da Remuneração imediatamente 
anterior (inclusive), no caso dos demais Períodos de Capitalização, e em to-
dos os casos termina na Data de Pagamento da Remuneração imediatamente 
subsequente (exclusive). Cada Período de Capitalização sucede o anterior 
sem solução de continuidade.” 5.2. Autorizar a celebração, pela Companhia, 
do 3º (Terceiro) Aditamento ao Instrumento Particular de Alienação Fiduciária 
em Garantia de Ações, para refletir as alterações pertinentes, em consonância 
com as obrigações assumidas no Nono Aditamento à Escritura de Emissão 
da Marlin e/ou em qualquer dos contratos de garantias das Debêntures, nos 
termos do documento que o presente declara conhecer e aceitar e que fica 
arquivado na sede da Companhia.   5.3. Autorizar a Diretoria da Companhia 
para celebrar todos os documentos e seus eventuais aditamentos e praticar 
todos os atos necessários à realização do Nono Aditamento à Escritura de 
Emissão da Marlin, incluindo o referido instrumento, bem como o 3º (Terceiro) 
Aditamento ao Instrumento Particular de Alienação Fiduciária em Garantia de 
Ações para fins de refletir as alterações pertinentes.  5.4. Ratificar todos os 
atos já praticados relacionados às deliberações acima até o arquivamento da 
presente ata no órgão competente. 6. Encerramento: Finalizando os traba-
lhos, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, 
como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à 
lavratura da presente Ata. Reabertos os trabalhos, esta Ata, redigida na forma 
prevista pelo Artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações, foi lida, aprovada e 
assinada pelos presentes, que autorizam a publicação na forma de sumário. 
A presente ata é cópia fiel da que se encontra lavrada no livro de Atas de As-
sembleias Gerais. Rio de Janeiro, 13 de abril de 2022. Mesa:  Fábio Manuel 
Guiso da Cunha - Presidente; Michele Pimenta do Amaral - Secretária. Jucerja 
nº 4853277 em 19/04/2022.

Sexta-feira, 22/07/2022.
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