
Silkim Participações S.A.
CNPJ/MF nº 05.861.684/0001-30 - NIRE 35300197739 - Companhia Fechada

Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Silkim Participações S.A. (“Companhia”),  
realizada em 08 de fevereiro de 2022, lavrada na forma sumária.

1. Local, data e hora: Na sede social da Companhia, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 1.017, 15º 
andar (parte), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, em 08 de fevereiro de 2022, às 10:00 horas. 
2. Convocação: Convocação dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 
(“Lei nº 6.404/76”), face à presença de acionistas detentores da totalidade das ações de emissão da Com-
panhia. 3. Presença: Acionistas da Companhia representando a totalidade do capital social, conforme se 
verifica das assinaturas no Livro de Registro de Presença de Acionistas. 4. Mesa: Presidente: André Costa 
Coelho de Souza; e Secretária: Giovanna Navarro Pires. 5. Ordem do Dia: (i) deliberar sobre o aumento de 
capital da Companhia, no montante total de R$ 1.368.880,02 (um milhão e trezentos e sessenta e oito e 
oitocentos e oitenta reais e dois centavos), mediante a emissão de 4.136.117.024 (quatro bilhões e cento 
e trinta e seis milhões e cento e dezessete mil e vinte e quatro) ações da Companhia, sendo 2.326.254.467 
(dois bilhões e trezentas e vinte e seis milhões e duzentas e cinquenta e quatro mil e quatrocentas e sessen-
ta e sete) ações ordinárias e 1.809.826.557 (um bilhão e oitocentas e nove milhões e oitocentas e vinte e 
seis mil e quinhentas e cinquenta e sete) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal; e (ii) 
deliberar sobre a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento de capital. 
6. Deliberações: Os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restri-
ções, o que segue: 6.1. Aprovar o aumento do capital social da Companhia no valor de R$ 1.368.880,02 
(um milhão e trezentos e sessenta e oito e oitocentos e oitenta reais e dois centavos), passando o mesmo de 
R$ 72.626.663,57 (setenta e dois milhões e seiscentos e vinte e seis mil e seiscentos e sessenta e três reais 
e cinquenta e sete centavos) para R$ 73.995.543,59 (setenta e três milhões e novecentos e noventa e 
cinco mil e quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e nove centavos), mediante a emissão de 
4.136.117.024 (quatro bilhões e cento e trinta e seis milhões e cento e dezessete mil e vinte e quatro) 
ações da Companhia, sendo 2.326.254.467 (dois bilhões e trezentas e vinte e seis milhões e duzentas e 
cinquenta e quatro mil e quatrocentas e sessenta e sete) ações ordinárias e 1.809.826.557 (um bilhão e 
oitocentas e nove milhões e oitocentas e vinte e seis mil e quinhentas e cinquenta e sete) ações preferen-
ciais, todas nominativas e sem valor nominal, tendo o preço unitário de emissão das ações sido fixado em 
R$ 0,00033, de acordo com balanço levantado em 28.02.2021 e a perspectiva de rentabilidade da Com-
panhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76. Mediante o expresso consentimento 
do acionista Companhia Global de Imóveis S.à r.l, que renunciou ao respectivo direito de preferência à 
subscrição do presente aumento de capital, nos termos do artigo 171 da Lei 6.404/76, as ações ora emiti-
das foram totalmente subscritas e serão integralizadas da seguinte forma: i. A acionista Cedar Trade LLC, 
sociedade devidamente constituída de acordo com as leis de Delaware, Estados Unidos da América, com 
endereço em 3411 Silverside Road 104, Wilmington, Delaware, Estados Unidos da América, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 09.651.581/0001-04, subscreve: 1.378.705.675 (um bilhão e trezentas e setenta e 
oito milhões e setecentas e cinco mil e seiscentas e setenta e cinco) ações de emissão da Companhia, 
sendo 775.418.156 (setecentas e setenta e cinco milhões e quatrocentas e dezoito mil e cento e cinquenta 
e seis) ações ordinárias e 603.287.519 (seiscentas e três milhões e duzentas e oitenta e sete mil e quinhen-
tas e dezenove) ações preferenciais a serem integralizadas em até 30 (trinta) dias úteis e pelo valor total de 
R$ 506.866,10 (quinhentos e seis mil e oitocentos e sessenta e seis reais e dez centavos), dos quais R$ 
456.293,34 (quatrocentos e cinquenta e seis mil e duzentos e noventa e três reais e trinta e quatro centa-
vos) serão alocados para a conta do capital social e R$ 50.572,76 (cinquenta mil e quinhentos e setenta e 
dois reais e setenta e cinco centavos) serão alocados para a conta de reserva de capital, nos termos no ar-
tigo 182 da Lei 6.404/76, conforme termos do Boletim de Subscrição arquivado na sede da Companhia; ii. 
A acionista Sawdog Holdings LLC, sociedade devidamente constituída de acordo com as leis de Delaware, 
Estados Unidos da América, com endereço em 3411 Silverside Road 104, Wilmington, Delaware, Estados 
Unidos da América, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.496.680/0001-50, subscreve 1.378.705.675 (um 
bilhão e trezentas e setenta e oito milhões e setecentas e cinco mil e seiscentas e setenta e cinco) ações de 
emissão da Companhia, sendo 775.418.156 (setecentas e setenta e cinco milhões e quatrocentas e dezoi-
to mil e cento e cinquenta e seis) ações ordinárias e 603.287.519 (seiscentas e três milhões e duzentas e 
oitenta e sete mil e quinhentas e dezenove) ações preferenciais a serem integralizadas em até 30 (trinta) 
dias úteis e pelo valor total de R$ 1.696.943,99 (um milhão e seiscentos e noventa e seis mil e novecentos 
e quarenta e três reais e noventa e nove centavos), dos quais R$ 456.293,34 (quatrocentos e cinquenta e 
seis mil e duzentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos) que serão alocados para a conta do 
capital social e R$ 1.240.650,65 (um milhão e duzentos e quarenta mil e seiscentos e cinquenta reais e 
sessenta e cinco centavos) serão alocados para a conta de reserva de capital, nos termos no artigo 182 da 
Lei 6.404/76, conforme termos do Boletim de Subscrição arquivado na sede da Companhia; e iii. A acio-
nista Denson Finance LLC, sociedade devidamente constituída de acordo com as leis de Delaware, Estados 
Unidos da América, com endereço em 3411 Silverside Road 104, Wilmington, Delaware, Estados Unidos 
da América, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.496.681/0001-03, subscreve 1.378.705.675 (um bilhão e 
trezentas e setenta e oito milhões e setecentas e cinco mil e seiscentas e setenta e cinco) ações de emissão 
da Companhia, sendo 775.418.156 (setecentas e setenta e cinco milhões e quatrocentas e dezoito mil e 
cento e cinquenta e seis) ações ordinárias e 603.287.519 (seiscentas e três milhões e duzentas e oitenta e 
sete mil e quinhentas e dezenove) ações preferenciais a serem integralizadas em até 30 (trinta) dias úteis e 
pelo valor total de 1.538.574,28 (um milhão e quinhentos e trinta e oito mil e quinhentos e setenta e 
quatro reais e vinte e oito centavos), dos quais R$ 456.293,34 (quatrocentos e cinquenta e seis mil e du-
zentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos) que serão alocados para a conta do capital social e 
R$ 1.082.280,94 (um milhão e oitenta e dois mil e duzentos e oitenta reais e noventa e quatro centavos) 
serão alocados para a conta de reserva de capital, nos termos no artigo 182 da Lei 6.404/76, conforme 
termos do Boletim de Subscrição arquivado na sede da Companhia. 6.2. Tendo em vista as deliberações 
acima, os acionistas decidem alterar o caput do artigo 5ª do Estatuto Social da Companhia, que passará a 
ter a redação abaixo: “Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de 
R$ 73.995.543,59 (setenta e três milhões e novecentos e noventa e cinco mil e quinhentos e quarenta e 
três reais e cinquenta e nove centavos), representado por 52.364.311.000 (cinquenta e dois bilhões e 
trezentos e sessenta e quatro milhões e trezentos e onze mil) ações da Companhia, sendo 29.450.983.056 
(cinte e nove bilhões e quatrocentos e cinquenta milhões e novecentos e oitenta e três mil e cinquenta e seis) 
ações ordinárias e 22.913.327.944 (vinte e dois bilhões e novecentos e treze milhões e trezentos e vinte e 
sete mil e novecentos e quarenta e quatro) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.” 
6.3. Autorizar a Diretoria da Companhia a negociar, executar e formalizar quaisquer documentos relaciona-
dos ao aumento de capital aprovado nesta ata, conforme deliberação 6.1. acima, incluindo, mas não se li-
mitando a contratos de câmbio e demais contratos relacionados com quaisquer instituições financeiras, ra-
tificar todos os atos praticados até a presente data, bem como tomar quaisquer providências necessárias 
para atender seus termos e condições. 6.4. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia 
Geral Extraordinária na forma de sumário, nos termos do art. 130, §1º, da Lei nº 6.404/76. 7. Encerramen-
to e Lavratura: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, da qual foi 
lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. 8. Assinaturas: 
Mesa: André Costa Coelho de Souza, Presidente; Giovanna Navarro Pires, Secretária. Acionistas: Cedar 
Trade LLC, neste ato representada por seus procuradores André Costa Coelho de Souza e Giovanna Navarro 
Pires; Sawdog Holdings LLC, neste ato representada por seus procuradores André Costa Coelho de Souza e 
Giovanna Navarro Pires; Denson Finance LLC, neste ato representada por seus procuradores André Costa 
Coelho de Souza e Giovanna Navarro Pires e Companhia Geral de Imóveis S.à r.l., neste ato representada 
por seus procuradores André Costa Coelho de Souza e Giovanna Navarro Pires. São Paulo, 08 de fevereiro 
de 2022. Confere com original lavrado em livro próprio. JUCESP nº 122.145/22-7 em 7/3/22. Gisela Si-
miema Ceschin - Secretária-Geral.
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