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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 27/06/2022. 1. Local, hora e data: Na sede social, 
na Avenida Rodrigues Alves, nº 261, 4º andar, Santo Cristo, Rio de Janeiro, RJ, às 10:00 horas do 27/06/2022. 2. Convoca-
ção e Presença: Convocação dispensada, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, face à presença dos procura-
dores dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme Livro de Presença de Acionistas. 
3. Mesa: Presidente, Nildo Alvim Lucas; Secretário, Julio Cezar Oliveira Souza. 4. Ordem do Dia: AGE – (i) Reeleição dos 
Srs. Bernt Magne Omdal, Tore Lillestø e Nildo Alvim Lucas ao cargo de membros do conselho de administração da Cia; 
(ii) Rerratificar o aumento do capital social da Cia. aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14/08/2018, 
com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Cia. e a consolidação do mesmo Estatuto Social; (iii) Outros 
assuntos de interesse da Companhia. 5. Deliberações: AGE: (i) Os acionistas por unanimidade, aprovaram a reeleição dos 
Srs. Bernt Magne Omdal, norueguês, casado, CEO da sociedade Siem Offshore Inc., empresa acionista desta sociedade, 
Tore Lillestø, norueguês, portador do passaporte nº 33854730, e  Nildo Alvim Lucas, brasileiro, divorciado, contador, RG 
IFP/RJ nº 09546549-8 e CPF/MF nº 026.635.837-31, para os cargos de membros efetivos do Conselho de Administração 
da Cia., sendo este último como presidente do Conselho, por um mandato de 02 anos, com o início em 17.07.2022 e tér-
mino em 17.07.2024. (ii) Os acionistas, por unanimidade, rerratificaram o aumento do capital social da Cia., aprovado na 
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14/08/2018, alterando o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Cia., que 
passa a vigorar com a nova redação abaixo, e a Consolidação do Estatuto Social da Cia., que passa a vigorar conforme 
nova redação constante do anexo V: “Artigo 5º - O Capital Social da Companhia totalmente subscrito e integralizado é de R$ 
337.920.570,73 dividido em 1.507.871.478.064 ações sendo 753.935.739.032 ações ordinárias e 753.935.739.032 ações 
preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.” (iii) Outros assuntos de interesse da Companhia. Não havendo outros 
assuntos de interesse da Companhia a deliberar, os acionistas, por unanimidade, resolveram encerrar os trabalhos e lavrar 
a presente Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Presidente, Nildo Alvim 
Lucas e Secretário, Julio Cezar Oliveira Souza. Acionistas: Bernt Magne Omdal, representado por seu procurador Nildo 
Alvim Lucas, brasileiro, divorciado, contador, CRC/RJ nº 098898/O-0 e no CPF/MF nº 026.635.837-31 e Siem Offshore Inc., 
CNPJ/MF nº 06.107.549/0001-66, representada por seu procurador David Silva Fernández y Fernández, brasileiro, solteiro, 
advogado, OAB/RJ nº 141.911 e no CPF/MF nº 088.651.057-04,  ambos com endereço profissional na sede da sociedade 
Siem Offshore do Brasil S.A., à Av. Rodrigues Alves, nº 261, 4º andar, Santo Cristo, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20.220-361. 
Confere com o original lavrado em livro próprio. Nildo Alvim Lucas - Presidente; Julio Cezar Oliveira Souza - Secretário. 
“ESTATUTO SOCIAL. CAPÍTULO I – DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO. Artigo 1º - A SIEM OFFSHORE 
DO BRASIL S.A. rege-se pelo presente Estatuto Social e pelas disposições aplicáveis. Artigo 2º - A Companhia tem a sua 
sede e foro na Avenida Rodrigues Alves, nº 261, 4º andar, Santo Cristo/RJ, CEP 20.220-361 e filiais nos seguintes endereços: 
(i) Rua José Candido Marcílio, nº 110, parte, Quadra Z-4, lote 29, Vale Encantado, Macaé, RJ, CEP: 27.933-400; e (ii) Rua 
Salgado, nº 39, galpão 04 - parte, Getúlio Vargas, Aracaju, SE, CEP: 49055-260. A Companhia poderá, por deliberação da 
Diretoria, criar e extinguir filiais, agências ou escritórios de representação em qualquer ponto do território nacional ou no ex-
terior. Artigo 3º -  A Companhia tem por objeto: a) Operar na navegação de apoio marítimo, por meio de embarcações pró-
prias ou de terceiros, realizada para apoio logístico a embarcações e instalações em águas territoriais nacionais e na Zona 
Econômica, que atuem nas atividades de pesquisa e lavra de minerais e hidrocarbonetos; b) Operar na navegação de apoio 
portuário, por meio de embarcações próprias ou de terceiros, nos portos e terminais aquaviários, para atendimento a embar-
cações e instalações portuárias; c) Afretamento de embarcações relacionadas ao objeto social da Sociedade, em nome 
próprio ou de terceiros; d) Prestação de serviços de suporte operacional marítimo e apoio técnico-logístico relacionados à 
importação de embarcações e peças sobressalentes para qualquer empresa ou indústria seja brasileira ou estrangeira; e) 
Prestação de serviços de consultoria para apoiar as atividades de prospecção e exploração de petróleo offshore e sistemas 
para a exploração de reservas marítimas, fluviais ou lacustres em geral; f) Importação e exportação de bens e serviços; g) 
Participação em outras empresas ou outras atividades comerciais correlatas, tanto no país quanto no exterior. Artigo 4º - O 
prazo de duração da Companhia é indeterminado. CAPÍTULO II – CAPITAL SOCIAL. Artigo 5º - O Capital Social da Com-
panhia totalmente subscrito e integralizado é de R$ 337.920.570,73 dividido em 1.507.871.478.064 ações sendo 
753.935.739.032 ações ordinárias e 753.935.739.032 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. Parágra-
fo Primeiro - Todas as ações da Companhia serão nominativas, facultada a adoção da forma escritural, em conta de depó-
sito mantida em nome de seus titulares, junto à instituição financeira indicada pela Diretoria, podendo ser cobrada dos acio-
nistas a remuneração de que trata o parágrafo 3º do art. 35 da Lei nº 6.404/76. Parágrafo Segundo - A cada ação ordinária 
corresponde um voto nas Assembleias Gerais, não sendo atribuído às ações preferenciais direito de voto. Parágrafo Tercei-
ro - As ações preferenciais não terão direito a dividendos mínimos ou dividendos fixos, fazendo jus a dividendos por ação 10% 
superiores aos dividendos por ação pagos às ações ordinárias, e terão prioridade no reembolso de seu valor patrimonial, à 
época, em caso de liquidação da Companhia, com prêmio de R$ 0,01. Parágrafo Quarto -  As ações preferenciais, por não 
terem dividendos fixos ou mínimos, não adquirirão o exercício do direito de voto se a Companhia deixar de pagar dividendos, 
sendo inaplicável o disposto no parágrafo primeiro do artigo 111 da Lei nº 6.404/76. Parágrafo Quinto -  A capitalização de 
lucros ou de reserva será obrigatoriamente efetivada sem modificação do número de ações. O grupamento e o desdobra-
mento de ações são também expressamente proibidos, exceto se previamente aprovado em assembleia especial, por 
acionistas representando a maioria das ações preferenciais. Parágrafo Sexto - Nos aumentos de capital poderão ser emiti-
das ações ordinárias sem guardar proporção com as ações preferenciais, sendo vedada, todavia, a emissão de ações prefe-
renciais, sem guardar proporção com as ações ordinárias, exceto se previamente aprovado em assembleia especial, por 
acionistas representando a maioria das ações preferenciais. Parágrafo Sétimo - Poderão ser emitidas sem direito de prefe-
rência para os antigos acionistas ações, debêntures ou partes beneficiárias conversíveis em ações e bônus de subscrição 
cuja colocação seja feita por uma das formas previstas no artigo 172 da Lei nº 6.404/76, desde que a eliminação do direito de 
preferência seja previamente aprovada em assembleia especial, por acionistas representando a maioria das ações preferen-
ciais. Parágrafo Oitavo - A alteração deste Estatuto Social na parte que regula a diversidade de espécies e/ou classes de 
ações não requererá a concordância de todos os titulares das ações atingidas, sendo suficiente a aprovação de acionistas 
que representem a maioria tanto do conjunto das ações com direito a voto, quanto das ações de cada espécie ou classe de 
ações. Parágrafo Nono - A emissão de debêntures conversíveis, bônus de subscrição, outros títulos ou valores mobiliários 
conversíveis em ações e partes beneficiárias, estas conversíveis ou não, bem como a outorga de opção de compra de ações 
dependerá da prévia aprovação de acionistas representando a maioria das ações de cada espécie ou classe de ações. Arti-
go 6º - Os certificados representativos das ações serão sempre assinados por dois Diretores, ou mandatários com poderes 
especiais, podendo a Companhia emitir títulos múltiplos ou cautelas. Parágrafo Único - Nas substituições de certificados, 
bem como na expedição de segunda via de certificado de ações nominativas, será cobrada uma taxa relativa aos custos in-
corridos. Artigo 7º - O montante a ser pago pela Companhia a título de reembolso pelas ações detidas por e acionistas que 
tenham exercido direito de retirada, nos casos autorizados por lei, deverá corresponder ao valor econômico de tais ações, a 
ser apurado de acordo com o procedimento de avaliação aceita pela Lei nº 9.457/97, sempre que tal valor for inferior ao valor 
patrimonial apurado de acordo com o artigo 45 da Lei nº 6.404/76. Artigo 8º - A Companhia só registrará a transferência de 
ações se forem observadas as disposições pertinentes do Acordo de Acionistas, desde que este esteja arquivado em sua 
sede. CAPÍTULO III – ASSEMBLEIA GERAL. Artigo 9º - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 
meses subsequentes ao encerramento do exercício social, e, extraordinariamente, sempre que o interesse da Companhia 
exigir, e será convocada pelo Conselho de Administração. Parágrafo Único - A Assembleia Geral será instalada e presidida 
pelo Presidente do Conselho de Administração ou seu substituto, que indicará um convidado para secretariar os trabalhos. 
CAPÍTULO IV – ADMINISTRAÇÃO. Artigo 10º - A administração da Companhia será exercida pelo Conselho de Adminis-
tração executada pela Diretoria, na forma da lei e deste Estatuto Social. Parágrafo Primeiro - Cabe à Assembleia Geral fixar 
a remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, cabendo ao Conselho de Administração 
deliberar sobre sua distribuição. Parágrafo Segundo - Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria ficam 
dispensados de prestar caução como garantia de sua gestão. Artigo 11º - O Conselho de Administração será composto de, 
no mínimo 3 e no máximo 5 membros, com mandato de 2 anos, podendo ser reeleitos. Parágrafo Primeiro - Os membros 
do Conselho de Administração serão investidos em seus cargos mediante a assinatura de termo de posse em livro próprio, 
dentro dos 30 dias que se seguirem à sua eleição. Parágrafo Segundo - Em suas ausências ou impedimentos temporários, 
os membros do Conselho de Administração serão substituídos de acordo com a sua própria indicação, por um outro conse-
lheiro. Parágrafo Terceiro - Findo o mandato, os membros do Conselho de Administração permanecerão no exercício dos 
cargos até a investidura do conselheiro que os substitua, nos termos da lei e deste Estatuto Social. Parágrafo Quarto - O 
Conselho de Administração terá, escolhidos entre seus membros, um Presidente, que convocará e presidirá as reuniões e 
um vice-Presidente, que substituirá o Presidente em seus impedimentos e ausências. Parágrafo Quinto - O Conselho de 
Administração reunir-se-á, ordinariamente, 1 vez por ano, previamente à realização da Assembleia Geral Ordinária da Com-
panhia, e extraordinariamente, sempre que necessário, com 2/3 de seus membros, no mínimo, convocados pelo Presidente 
ou pela maioria dos conselheiros. Parágrafo Sexto - As convocações deverão ser efetuadas através de aviso escrito, entre-
gue pessoalmente ou enviado através de serviço de entrega expressa, telegrama ou fax a todos os membros do Conselho 
de Administração, com pelo menos 5 dias de antecedência da reunião, sendo dispensada a convocação sempre que estiver 
presente à reunião a totalidade dos membros do Conselho de Administração. Artigo 12º - Compete ao Conselho de Admi-
nistração: a) aprovar o “business plan” quinquenal e os orçamentos anuais da Companhia definidos previamente em Assem-
bleia Geral; b) estabelecer os objetivos, as políticas e orientação legal dos negócios da Companhia; c) eleger e destituir os 
diretores da Companhia e fixar-lhes as atribuições, observando o disposto neste Estatuto Social; d) fiscalizar a gestão dos 
diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou 
em vias de celebração e quaisquer outros atos; e) convocar a assembleia Geral Ordinária e, quando necessária, a Assem-
bleia Geral Extraordinária; f) manifestar-se previamente sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria; g) delibe-
rar a emissão de bônus de subscrição; h) submeter à Assembleia Geral o destino a ser dado ao lucro líquido do exercício; i) 
autorizar a alienação de bens do ativo permanente, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de 
terceiros, que não constem do “business plan” ou orçamento; e, j) escolher e destituir auditores independentes. Artigo 13º - A 
Diretoria será composta de no mínimo 2 e no máximo 5 membros, acionistas ou não, residentes no País, eleitos e destituíveis 
a qualquer tempo pelo Conselho de Administração. Com exceção do Diretor Presidente, os demais Diretores não terão de-
signação específica. Parágrafo Primeiro - O mandato dos Diretores será de 2 anos, permitida a reeleição, e será prorrogado 
automaticamente até a eleição e posse dos respectivos substitutos. Parágrafo Segundo - Nas ausências e impedimentos 
eventuais de qualquer Diretor, este poderá indicar, dentre os demais Diretores, um substituto, ficando o ato sujeito à aprova-
ção da Diretoria. O substituto aprovado exercerá todas as funções, com todos os poderes, inclusive o direito de voto e deveres 
do Diretor substituído. Parágrafo Terceiro - Os membros do Conselho de Administração, até o máximo de um terço, poderão 
ser eleitos para os cargos de diretores, com exercício cumulativo de funções. Ocorrendo esta hipótese, ao conselheiro-diretor, 
“ad honorem”, caberá optar pela remuneração que fizer jus, como Conselheiro ou administrador-executivo. Artigo 14º - Com-
pete à Diretoria exercer as atribuições que a lei, este Estatuto e o Conselho de Administração lhe conferirem para adotar as 
providências e praticar todos os atos necessários à realização dos fins e interesses sociais e ao regular funcionamento da 
Companhia. Parágrafo Primeiro - O quorum para as deliberações da Diretoria será sempre por maioria dos Diretores, sendo 
considerado presente o Diretor que enviar o seu voto a respeito das matérias do dia por escrito.  Parágrafo Segundo - A Di-
retoria exercerá as seguintes atribuições: a) exercer as atribuições que lhe forem determinadas pelo Conselho de Adminis-
tração; b) elaborar, anualmente, o relatório de administração, o demonstrativo econômico-financeiro do exercício, bem como 
balancetes, se solicitados pelo Conselho de Administração; c) preparar anteprojetos de plano de expansão e modernização 
da Companhia; d) submeter ao Conselho de Administração o orçamento geral e os especiais da Companhia, que devem 
estar de acordo com parâmetros adotados pelo “business plan”; e e) aprovar e modificar organogramas e regimentos inter-
nos, de acordo com a diretriz geral traçada pelo Conselho de Administração. Artigo 15º - Os Diretores terão a representação 
ativa e passiva da Companhia, incumbindo-lhes executar e fazer executar, dentro das respectivas atribuições, as delibera-
ções tomadas pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Administração, nos limites estabelecidos pelo presente Estatuto. 
Parágrafo Primeiro - A Companhia somente poderá assumir obrigações, renunciar a direitos, transigir, dar quitação, alienar, 
onerar ou dispor de bens, direitos ou recursos da Companhia, bem como emitir, garantir, ou endossar cheques ou títulos de 
crédito, mediante assinatura de 2 Diretores ou de um Diretor e um procurador ou, ainda, de dois procuradores, observando 
quanto à nomeação de procuradores o disposto no Parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo Segundo - Os instrumentos de 
mandato outorgados pela Companhia serão assinados it por 2 Diretores, ou por 1 Diretor e 1 Procurador, e especificarão os 
poderes conferidos e terão prazo de validade determinado, limitado ao máximo de 1 ano, exceto em caso de mandato outor-
gado a advogados para defesa de interesses da Companhia, que poderão ter prazo indeterminado. Artigo 16º - A Diretoria 
reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais assim o exigirem, por 
convocação de qualquer de seus membros. As reuniões de Diretoria serão presididas pelo Diretor Presidente. As delibera-
ções da Diretoria, consignadas em ata, serão tomadas por maioria de votos, cabendo ao Presidente da reunião, em caso de 
empate, o voto de qualidade. CAPÍTULO V – CONSELHO FISCAL. Artigo 17º - O Conselho Fiscal da Companhia, de fun-
cionamento não permanente, com as funções fixadas em lei, será composto de três membros efetivos e igual número de 
suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral. Parágrafo Primeiro - O Conselho Fiscal somente funcionará 
nos exercícios sociais em que sua instalação for solicitada por acionistas que representem, no mínimo, 0,1 das ações com 
direito a voto, ou 5% das ações sem direito a voto, e cada período de seu funcionamento terminará na primeira Assembleia 
Geral Ordinária subsequente. Parágrafo Segundo - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela As-
sembleia Geral que os eleger. Parágrafo Terceiro - As deliberações do Conselho Fiscal serão tomadas por maioria de votos 
e lançadas no livro próprio. CAPÍTULO VI – EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E DISTRIBUIÇÃO 
DE LUCRO. Artigo 18º - O exercício social coincidirá com o ano civil. Artigo 19º - Ao fim de cada exercício social levantar-
-se-ão o balanço geral da Companhia, bem como as demonstrações financeiras exigidas por lei e as determinadas pela As-
sembleia Geral ou pelo Conselho de Administração. Parágrafo Único - A Companhia poderá, ainda, levantar balanços se-
mestrais ou de períodos menores, com o fim de apurar o resultado do período nele compreendido, podendo eventual lucro 
ser distribuído ou capitalizado, por deliberação da Assembleia Geral.  Artigo 20º - Do resultado apurado no exercício, após a 
dedução dos prejuízos acumulados, se houver, 5% serão aplicados na constituição da reserva legal, a qual não excederá o 
importe de 20% do capital social. Do saldo, ajustado na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/76, se existente, 25% serão atri-
buídos ao pagamento do dividendo mínimo obrigatório. O saldo terá o destino que lhe der a Assembleia Geral. Parágrafo 
Primeiro - A Companhia poderá, ainda, pagar aos acionistas juros a título de capital próprio, nos termos do artigo 9º da Lei nº 
9.249/95 e legislação complementar. O valor dos juros e pagos dessa forma será imputado ao valor do dividendo mínimo 
obrigatório na forma do “caput” deste artigo 20, integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos pela Companhia 
para todos os efeitos legais.  Parágrafo Segundo - O dividendo mínimo obrigatório de que trata este artigo poderá deixar de 
ser distribuído nos casos previstos em lei. CAPÍTULO VII – LIQUIDAÇÃO. Artigo 21º - A Companhia entrará em liquidação 
nos casos previstos em lei, competindo à Assembleia Geral eleger o liquidante e funcionando o Conselho Fiscal em caráter 
não permanente. Ficam os Srs. Diretores, indistintamente, autorizados a promover todos os atos necessários à consecução 
das deliberações tomadas.” Jucerja nº 00004984908 em 06/07/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.

Sexta-feira, 08/07/2022.
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