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Companhia Fechada
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 28 de novembro de 2017

1. Data, Hora e Local: Às 11:00 horas do dia 28 de novembro de 2017, na sede da Elual Participações 
S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na 
Rua Bering, nº 70, 2º andar, sala 202, CEP 09750-510. 2. Convocação: Dispensada a convocação 
prévia, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. 3. Presença: Compareceram os 
acionistas representando a totalidade do capital social subscrito da Companhia. 4. Mesa: Presidente:  
Sergio Ricardo Rodrigues de Almeida Santos; e Secretária: Elisângela Bezerra Marques da Silva.  
5. Ordem do Dia: 5.1. Deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários, nos termos 
do parágrafo 3º do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia. 6. Deliberações tomadas por 
unanimidade: 6.1. Foi aprovada, por unanimidade e sem ressalvas, a distribuição de dividendos 
intermediários do exercício social corrente pela Companhia, nos termos do parágrafo 3º do Artigo 19 do 
Estatuto Social, no valor de R$ 52.169.688,31 (cinquenta e dois milhões, cento e sessenta e nove mil, 
seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e um centavos), à conta de lucro líquido do exercício apurado 
no balanço patrimonial levantado em 31 de outubro de 2017. A relação de acionistas para pagamento 
dos dividendos intermediários será de 28 de novembro de 2017, nos termos do caput artigo 205, da 
Lei 6.404/76. Aprovada a distribuição, registrou-se, ainda, que o valor do dividendo por ação será de 
R$ 5,65. Por fim, em conformidade com o disposto no §3º do art. 205 da Lei 6.404/76, os dividendos 
serão pagos pela Companhia em até 60 (sessenta) dias, contados da presente data. 7. Encerramento: 
Não havendo nenhuma manifestação, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos pelo prazo 
necessário à lavratura da presente Ata, que, lida e aprovada, foi devidamente assinada pelos acionistas 
presentes e pelos integrantes da mesa da Assembleia Geral. Certifico que a presente é a cópia fiel 
da Ata lavrada em livro próprio. São Bernardo do Campo, 28 de novembro de 2017. Sergio Ricardo 
Rodrigues de Almeida Santos - Presidente. Elisângela Bezerra Marques da Silva - Secretária. 
JUCESP 88.887/18-2, em 21/02/2018. Flávia R Brito Gonçalves - Secretária Geral.

Quarta-feira, 10/8/2022.
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