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Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 
30/06/22: Data, Local e Horário: Ao 30/06/22, às 09:00hs (BRT), por tele/
videoconferência (Microsoft Teams). Mesa: Sr. Zhao Xuan – Presidente e 
Sra. Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária. Presença: Reunião 
Ordinária convocada por correio eletrônico em 02/06/22, endereçada a todos 
os membros do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 13º do Esta-
tuto Social da Companhia. Todos os membros do Conselho de Administração 
estão presentes ou devidamente representados, com exceção do Sr. Manuel 
Tomás García Blanco, cuja ausência foi devidamente justificada. Ordem do 
Dia: Deliberar sobre os seguintes assuntos: (1) Submissão à aprovação da 
Assembleia Geral de pagamento de juros sobre o capital próprio (6ª parcela 
do ano de 2022); (2) Distribuição de dividendos intercalares com base em 
balanço mensal correspondente ao período acumulado de 05 meses de 2022; 
e (5) Indicação para a Diretoria do Sr. Alejandro José Ponce Bueno para 
o cargo de Diretor Presidente da Companhia. Deliberações: Os membros 
do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade de votos e sem 
ressalvas: (1) Submeter à aprovação da Assembleia Geral a proposta para 
pagamento de juros sobre o capital próprio (6ª parcela do ano 2022) no valor 
de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), a ser registrado nas 
demonstrações financeiras da Companhia em junho/22 e a ser pago em ou 
antes de 31/07/22; (2) ad referendum da Assembleia Geral Ordinária a ser 
realizada em 2023, a distribuição de dividendos intercalares no valor de R$ 
540 milhões à conta de lucros auferidos no período acumulado de 05 me-
ses, findo em 31/05/22, com base em balanço mensal, conforme disposto 
no parágrafo 1º do artigo 204 da Lei 6.404/76 e permitido pelo artigo 31 do 
Estatuto Social da Companhia, a serem pagos aos acionistas em ou antes 
de 31/12/22; e (5) Indicação para a Diretoria do Sr. Alejandro José Ponce 
Bueno, cidadão espanhol, casado, portador do passaporte espanhol n° 
XDD 721950, com endereço comercial na Avenida Las Ramblas, n°100, 
Barrio Equipetrol, Santa Cruz, Bolívia, cuja eleição e posse ao cargo está 
condicionada à obtenção da autorização de residência prévia e trabalho 
no país, a ser concedida pela Coordenação Geral de Imigração Laboral 
do Ministério da Justiça e Segurança Pública (CGIL/MJSP), nos termos 
da legislação em vigor. Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela 
quisesse fazer uso, e nada mais havendo a tratar, foram encerrados os tra-
balhos e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi aprovada e 
assinada por todos os presentes. Assinaturas: Sr. Zhao Xuan – Presidente 
e Carolina Assano Massocato Escobar – Secretária. Zhao Xuan, José 
Carlos de Vicente Bravo, Miguel Ernesto Klingenberg Calvo, Wu Chengliang, 
Leonardo Moreira de Paiva Junqueira, Liu Renjing, David de Cáceres Nuñez, 
Lianhua Zhang e Mariano Carlos Ferrari. Certifico e atesto que a deliberação 
acima foi extraída da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho 
de Administração da Companhia. RJ, 30/06/22. Carolina Assano Massocato 
Escobar - Secretária. Jucerja nº 4981280 em 04/07/2022.

Quarta-feira, 06/07/2022.
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