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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 (trinta) dias do mês de junho de 2022, às 09:00 horas, na sede social da 
Companhia, localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 7º andar, Itaim Bibi, São Paulo/
SP, CEP 04543-000. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de Editais de Convocação, 
nos termos do Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, em virtude da presença de acionista representando a to-
talidade do capital social, conforme assinaturas constantes do “Livro de Presença de Acionistas” da Compa-
nhia. 3. MESA: Presidente – Bruno Sampaio Greve; Secretário – Jefferson Baptista Tagliapietra. 4. 
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a redução do capital social da Companhia, por ser julgado excessivo, 
nos termos do art. 173, da Lei 6.404/76; (ii) sujeita à aprovação da matéria constante do item “i” acima da 
ordem do dia, a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. 5. DELIBERAÇÕES: O acionista 
presente deliberou: (i) A redução de capital social da Companhia, julgado excessivo, nos termos do artigo 
173, da Lei 6.404/76. Com a redução do capital social no montante de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e du-
zentos mil reais), o capital social passará de R$ 4.965.409,00 (quatro milhões, novecentos e sessenta e cin-
co mil, quatrocentos e nove reais) para R$ 2.765.409,00 (dois milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, 
quatrocentos e nove reais), mediante o cancelamento de 2.200.000 (dois milhões e duzentas mil) ações or-
dinárias de titularidade da única acionista, com a consequente restituição em moeda corrente nacional à 
acionista. Dessa forma, o capital social passará a ser de R$ 2.765.409,00 (dois milhões, setecentos e sessen-
ta e cinco mil, quatrocentos e nove reais), dividido em 30.283.655 (trinta milhões, duzentas e oitenta e três 
mil, seiscentas e cinquenta e cinco) ações ordinárias. (ii) Como consequência da redução de capital social 
da Companhia, aprovar a alteração do artigo 5º do Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte re-
dação: “Artigo 5º - O capital social da Companhia é de R$ R$ 2.765.409,00 (dois milhões, setecentos e ses-
senta e cinco mil, quatrocentos e nove reais), dividido em 30.283.655 (trinta milhões, duzentas e oitenta e 
três mil, seiscentas e cinquenta e cinco) ações ordinárias. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tra-
tar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo a sessão, para que se lavrasse a presen-
te ata, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelo acionista, por mim Secretário e pelo Sr. Presidente. 
Esta ata é cópia autêntica da que se encontra lavrada em livro próprio da Companhia. Mesa: Bruno Sam-
paio Greve - Presidente e Jefferson Baptista Tagliapietra - Secretário.
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