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Certidão da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 
29/07/2022: Data, Horário e Local: Aos 29/07/2022, às 10:00h, na sede 
social da Companhia localizada na Praia de Botafogo, n° 300, salas 501 e 
701, Botafogo, na Cidade e Estado do RJ, Brasil. Mesa: Sr. Mariano Car-
los Ferrari – Presidente e Sr. Alberto Costa Souza Fontenelle – Secretário. 
Convocação e Presença: Presentes os acionistas que representam a to-
talidade do capital social da Companhia, em razão do que fica dispensada 
a convocação nos termos do §4º do art. 124 da Lei n° 6.404/76. Ordem do 
Dia: Deliberar sobre a proposta de distribuição de juros sobre capital próprio 
(7ª parcela de 2022). Deliberações Aprovadas: Os acionistas aprovam por 
unanimidade de votos, conforme recomendação do Conselho de Adminis-
tração, a distribuição de juros sobre capital próprio (7ª parcela de 2022) no 
valor de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), a ser registrado 
nas demonstrações financeiras da Companhia em Julho/2022 e a ser pago 
em ou antes de 30/08/2022. Encerramento: Oferecida a palavra a quem 
dela quisesse fazer uso, e nada mais havendo a tratar, foram encerrados 
os trabalhos e suspensa a Assembleia Geral pelo tempo necessário para a 
lavratura desta ata, a qual, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada 
por todos os presentes. Assinaturas: Mariano Carlos Ferrari – Presidente e 
Alberto Costa Souza Fontenelle – Secretário. Repsol Upstream B.V., Repsol 
Exploración, S.A. e TipTop Luxembourg S.A.R.L. Certifico e atesto que a 
deliberação acima foi extraída da ata lavrada no livro próprio da Companhia. 
RJ, 29/07/2022. Alberto Costa Souza Fontenelle - Secretário. Jucerja nº 
5026806 em 02/08/2022.

Sábado, domingo e segunda-feira, 6, 7 e 8/08/2022.

Esta publicação foi feita de forma 100% digital 
pelo Monitor Mercantil em seu site. 
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