
“BARIGUI SECURITIZADORA S.A.”
Companhia Aberta

NIRE 35.3.00363591

CNPJ/MF n° 10.608.405/0001 -60

ATA DE ASSEMBLETA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE
2019

DATA, HORA E LOCAL: Aos 24 do mes de outubro de 2019, as 10:00 boras, na sede 

social da Companhia, localizada na Capital do Estado de Sao Paulo, na Rua Alvaro 

Anes, n°46, ICandar, Cj. 113, Pinheiros, CEP 05421-010.

CONVOCACAO E PRESENCA: Conforme faculta o paragrafo 4° do Artigo 124 da 

Lei n° 6.404/76. foi dispensada a convoca^ao tendo em vista a presenga da totalidade 

dos Acionistas, quais sejam, Evaldo Leandro Perrusolo e Banco Bari de Investimentos e 

Financiamentos S/A, atual denominagao social da Bangui S/A Credito, Financiamento e 

Investimentos, representada na forma do seu Estatuto Social por seus diretores Rodrigo 

Oliveira de Araujo Pinheiro e Evaldo Leandro Perussolo.

MESA: Presidente: Evaldo Leandro Perussolo; Secretaria: Ana Carolina Valentim 

Marcondes.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a: (i) alteragao da denominagao social, e (ii) a 

insergao de mais uma designagao especffica para o cargo de diretoria da Companhia, 
qual seja, de Diretor Juridico.

DELIBERACOES: Instalada a Assembleia, apos discussao das materias dispostas 

Ordem do Dia. por unanimidade de votos e sem quaisquer restrigoes, os Acionista: 
deliberaram por aprovar a:

na
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I. altera§ao da denomina^ao social da Companhia para “BARI 

SECURITIZADORA S.A”, ein razao do que o artigo 1° do Estatuto Social passa a 

vigorar com a seguinte nova reda?ao:

“Artigo 1". BARI SECURITIZADORA S.A. e uma sociedade

andnima, regida por este Estatuto e disposigoes legais que Ihe 

forem aplicdveis, em especial a Lei n° 6.404. de 15 de dezembro de 

1976, e suas alteragoes posteriores. ”

a inserpao do cargo de Diretor Jurfdico, para o que foi alterado o artigo 16 do 

Estatuto Social que passa a vigorar com a seguinte redapao:

II.

“Artigo 16. A Diretoria sera composta de, no mmimo 2 (dois) e no 

maxima 5 (cinco) membros, sendo dent re eles nomeado um como 

Diretor-Presidente, um como Diretor de Relagao com Investidores, 

e um como Diretor Jun'dico, cumulativamente ou ndo, acionistas 

ou ndo, residentes no Pais, eleitos pelo Conselho de Administragdo 

e por ele destituiveis a qualquer tempo, com mandato de ate 3 

(tres) anos. ”

III. Em decorrencia da aprovapao da alterapao da denominapao social, fica aprovada 

a reforma e a consolidapao do Estatuto Social da Companhia, que, incorporando as 

deliberapoes desta Assembleia passa a vigorar com a nova redapao que constitui o 

Anexo II a presente Ata.

III. Em outros assuntos de interesse da Companhia, os Acionistas recomendaram a 

publicapao de Fato Relevante para comunicapao ao mercado a respeito da alterapao 

razao social da Companhia, sem nenhuma deliberapao adicional.
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ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por 

encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, 

foi por todos assinada. Presidente Evaldo Leandro Perussolo; Secretaria Ana Carolina 

Valentim Marcondes. Acionistas Presentes: Evaldo Leandro Perrusolo e Banco Bari de 

In^estimentos e Financiamentos S/A, representada na forma do seu Estatuto Social por 

sens diretores Rodrigo Oliveira de Araujo Pinheiro e Evaldo Leandro Perussolo.

Sao Paulo, 24 de outubro de 2019.

LkrrjSMM& r^YYrWL'K'.Qr^.il
Evaldo Leandro Perussolo Ana Carolina Valentim Marcondes

Presidente Secretaria
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.^NEXO I A ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 24 DE

OUTUBRODE 2019

LISTA DE PRESEN^A DOS ACIONISTAS

Banco Bari de InvestimentasAi Financiamentos S/A.

Evaldo Leandro Perussolo Rodrigo Oliveira de Araujo Pinheiro

Evaldo Leandro Perussolo
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ANEXO II A ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARY REALIZADA EM 24 DE

OUTUBRO DE 2019

ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO DA BARI SECURITIZADORA S.A.

CAPITULO I
SEDE. OBJETO E DURACAO

Artigo 1°. BARI SECURITIZADORA S.A. e uma sociedade anonima aberta, regida 

por este Estatuto Social e disposi^oes legais que Ihe forem aplicaveis, em especial a Lei 

n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e suas alteraqoes posteriores.

Artigo 2°. A Companhia tem sede e foro na Cidade de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, 

na Rua Alvaro Anes n° 46, Conjunto 113, 11° andar, Pinheiros, CEP 05421-010, e pode, 

por deliberaqao do Conselho de Administraqao, abrir, manter e fechar filiais e 

escritorios, em qualquer parte do territorio nacional ou no exterior.

Artigo 3°. A Companhia tem por objeto (i) a aquisiqao e securitizaqao de recebfveis 

imobiliarios, a emissao e colocaqao, no mercado financeiro, de Certificados de 

Recebfveis Imobiliarios ou qualquer outro tftulo que seja compatfvel com suas 

atividades, nos termos da Lei n° 9.514, de 20.1 1.97 e outras disposiqoes legais que 

vierem a altera-la, substituf-la ou complementa-la; (ii) a aquisi^ao e securitizagao de 

direitos creditorios do agronegocio, a emissao e colocaqao, no mercado financeiro de 

Certificados de Recebfveis do Agronegocio, nos termos da Lei n° 11.076, de 30.12.2004 

e outras disposiqoes legais que vierem a altera-la, substituf-la ou complementa-la; (iii) a 

gestao e administra<;ao de carteiras de credito imobiliarios e de direitos creditorios do 

agronegocio, proprias ou de terceiros; (iv) a presta?ao de serviqos de estruturaqao de 

operaqoes proprias ou de terceiros; (v) a realizaqao de negocios e prestaqao de servifos 
que sejam compatfveis com as suas atividades de securitizagao, e; (vi) a participafao er^><f 

outras sociedades, como socia, acionista ou quotista, no pafs ou no exterior.
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Artigo 4°. O prazo de dura5ao da Companhia sera por tempo indeterminado.

CAPITULO II
DO CAPITAL SOCIAL R ACOKS

Artigo 5°. O capital social e de R$ 1.350.000,00 (urn milhao, trezentos e cinquenta mil 

rea:s), cividido em 1.350.000 (urn milhao, trezentos e cinquenta mil) agoes ordinarias, 

nonirai vas, sem valor nominal.

Paragrafo Primeiro. A Companhia esta autorizada a aumentar seu capital social em ate 

R$ 50 030.000,00 (cinquenta milhoes de reais), mediante a emissao de agoes, ordinarias 

ou preferenciais, independentemente de reforma estatutaria, mediante delibenu^ao do 

Cor selho de Administra^o, que fixara as conduces da emissao.

Paragrt fo Segundo. A Companhia e facultado emitir agoes preferenciais, de uma ou 

mais cla-ses, fixando a Assembleia Geral que as instituir, seus direitos e prerrogativas.

Paragrafo Terceiro. A Companhia podera, por deliberagao da Assembleia Geral, 

outcrgir opgao de compra de agoes em favor dos administradores e empregados, ou das 

pessoas "aturais que prestem servigos a sociedade sob seu controle.

Paragrafo Quarto. A nao realizagao, pelo subscritor, do valor subscrito nas condigSes 

previstas no boletim ou na chamada fara com que fique constitufdo em mora de pleno 

direito, para fins dos artigos 106 e 107 da Lei n° 6.404/76, sujeitando-se ao pagamento 

do valor em atraso corrigido monetariamente de acordo com a variagao do IGP-M na 

men or periodicidade legalmente admitida, alem dos juros de 12% (doze por cento) ao 

ano pr) ••ata temporis, e multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor 

orestagac em atraso, devidamente atualizada.
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Artigo 6°. Cada agao ordinaria confere ao titular o direito de 1 (um) voto nas 

Assemble!as Gerais de Acionistas, cujas deliberagSes serao tomadas na forma da 

legislagao aplicavel.

Artigo 7°. A propriedade das agdes sera comprovada pela inscrigao do nome do 

Aeionista no livro de “Registro de Agoes Nominativas”. Mediante solicitagao de 

qualquer Acionista, a Companhia emitira certificado de agoes. Os certificados de agdes, 

que poderio ser agrupados em tftulos multiples, quando emitidos, serao assinados por 2 

(dois) Diretores da Companhia.

CAPITULO III

DA ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS

Artigo 8°. A Assembleia Geral tern poderes para decidir todos os negocios relatives ao 

objeto da Companhia e tomar as resolugoes que julgar convenientes a sua defesa e 

desenvolvrmento.

Artigo 9°. A Assembleia Geral de Acionistas, Ordinaria ou Extraordinaria, sera 

eorvocada por qualquer Acionista, observados os percentuais necessaries previstos no 

Artigo 122 da Lei 6.404/76, ou pelo Presidente do Conselho de Administragao, sendo o 

piesidente e secretario escolhidos pelos acionistas presentes na forma do Artigo 128 Lei 

6.4D4/76, que poderao ou nao ser acionistas da Companhia, podendo ser convocadas e 

rea izadas no mesmo local, data e hora, instrumentalizadas em ata tinica.

Paragrafo Primeiro. As convocagoes para as Assembleias Gerais de Acionistas 

deverao ser feitas com antecedencia minima de 15 (quinze) dias, mediante notificagao 

por escrito e deverao ser acompanhadas de justificativa da necessidade da Assembleia, 
da pauta da respectiva Assembleia, com a descrigao das materias que serao discutid^^ 

ben como com toda a documentagao necessaria para analise.

4
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Paragrafo Segundo. A presen^a da totalidade dos Acionistas em uma Assembleia 

suprire a recessidade de convoca9ao, nos termos do Artigo 124, §4° da Lei 6.404/76.

Artigo 10. A Assembleia Geral de Acionistas, sem prejufzo de quaisquer outras 

atribuieoes fixadas em lei ou neste Estatuto, compete aprovar previamente a pratica de 

quaisquer dos atos abaixo relacionados, mediante o voto afirmativo dos Acionistas que 

represented a maioria dos votos presentes, ressalvados os casos em que a lei, este 

Estatutr Social e/ou os acordos de acionistas arquivados na Companhia exijam quorum 

maior de aprovapao.

Paragrafo Primeiro. Cabe a Assembleia Geral Ordinaria, anualmente, nos 4 (quatro) 

primeiros meses seguintes ao termino do exercicio social, nos termos do Artigo 132 da 

Lei 6.404/^6:

(a) toruar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstragoes 

financeiras;

(b) del oerar sobre a destina^o do lucro Ifquido do exercicio e a distribu^ao de 

dividendos; e

(c) eleger os membros do Conselho de Administrafao e os membros do Conselho 

Fiscal, quando for o caso.

Paragrafo Segundo. Cabe a Assembleia Extraordinaria deliberar sobre os demais 

assuntos qte nao forem reservados a Assembleia Ordinaria e sempre que os interesses 

sociais jssna exigirem, nos casos previstos em lei e neste Estatuto, especialmente a 

aprovacj jo para a pratica dos seguintes atos:

(a) alte-agao do Estatuto Social;

(b) tramfcrmaijao. fusao, incorporagao e cisao da Companhia, sua dissolu£ao 

liquidacao;
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(c) emissao ou o resgate de qualquer valor mobiliario de emissao da propria 

Companhia, bem como a altera5ao na estrutura de capital da Companhia, 

excetuados os resgates e emissoes relacionados aos Certificados de Recebfveis 

Imobiliarios e aos Certificados de Recebfveis do Agronegocio emitidos no curso 

regular das atividades da Companhia;

aquisifao e aliena^ao, a qualquer tftulo, de bens moveis e/ou imoveis ou qualquer 

ativo pennanente da Companhia de valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhao 

de reais), excetuadas as aliena§5es de imoveis que venham a integrar o patrimonio 

da Companhia em decorrencia da excussao de garantias recebidas no curso normal 

dos negocios;

participafao da Companhia no capital de outras sociedades; 

aprova^ao da recompra, amortizagao e/ou resgate de agoes pela Companhia, e; 

a autorizagao aos administradores da Companhia para requerer autofalencia ou 

apresentar pedido de recuperagao judicial ou extrajudicial em nome da Companhia.

(d)

(e)

(f)

(g)

CAPITULO IV
ADMINISTRACAO DA COMPANHIA

Artigo 11. A Companhia sera administrada por um Conselho de Administragao e por 

uma Diretoria.

Paragrafo Unico. A Assembleia Geral fixara o montante global da remuneragao dos 

administradores, cabendo ao Conselho de Administragao a distribuigao individualizada.

Artigo 12. O Conselho de Administragao sera composto de, no minimo 3 (tres) e no 

maxi mo 7 (sete) membros, dentre eles um Presidente, acionistas ou nao, eleitos pela 

Assembleia Geral e por ela destitufveis a qualquer tempo, com mandate de ate 3 (treWt 
anos, permitida a reeleigao. \3
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Paragrafo Primeiro. A Assembleia Geral podera eleger suplentes para os membros do 

Conselho de ^cmiristragao.

Paragrafo •;€gundo. Os membros do Conselho de Administragao tomarao posse 

mediante a assiiiatura co termo respectivo, lavrado em livro proprio.

Artigo 13. O Conselho de Administragao tera um Presidente que sera eleito pela 

Assembleia.

Paragrafo Unko. As vagas de Conselheiro, nao havendo suplente, poderao ser 

preenchidas peb Conselho de Administragao, ate a primeira Assembleia Geral, que 

deliberara scbre o preenchimento da vaga, cujo substituto completara o mandate do 

substituido.

Artigo 14. C Conselho de Administragao reunir-se-a, ordinariamente, pelo menos uma 

vez a cada trimestre, e extraordinariamente, sempre que necessario, por convocagao de 

seu Presidente. ou oela maioria de seus membros, mediante carta, telegrama, telex, 

correspondencia eletronica com confirmagao de recebimento, ou ainda, pessoalmente.

Artigo 15. O Conselho de Administragao se instalara, funcionara e deliberara 

validamente peb voto favoravel da maioria de seus membros eleitos, cabendo ao 

Presidente, alcT do seu voto pessoal, o de desempate, ressalvado disposigoes em 

contrario defn cas em Acordo de Acionistas, que determine voto qualificado sobre 

materias espeebbas.

Paragrafo Pr meiro. As decisoes do Conselho de Administragao constarao de ata que 

sera assinada pebs presentes e levada a registro, caso necessario para que produza se 

efeitos perante texeiros.
y

■i
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Paragrafo Segundo. As delibera5oes sobre as materias abaixo relacionadas (e, no que 

couber^ o voto favoravel do representante da Companhia nas Assembleias Gerais e 

outros brgaos societarios das sociedades controladas ou coligadas da Companhia, direta 

ou hciretamente) dependerao da aprovafao da maioria absoluta dos membros do 

Conselbo de Administragao:

(a) emissao de bonus de subscrigao;

(b) prestagao de fianga, aval ou outra garantia em favor de terceiros, em ou por 

^odedade em que a Companhia houver efetuado investimento, direta ou 

mdiretamente;

(c) c-tribjir criterios gerais de remuneragao e polftica de beneffcios (beneffcios 

ir.d retos, participagao no lucro e/ou nas vendas) da administragao e dos 

fundonarios em geral, atribuir o montante global da remuneragao fixada pela 

Assembleia Geral, a remuneragao de cada um dos membros da Administragao da 

Ccmoanhia, incluindo a forma e periodicidade de pagamento, e, atribuir aos 

membros da Administragao a sua parcela de participagao nos lucros apurados em 

talargos levantados pela Companhia, inclusive intermediarios, respeitadas as 

I m tagoes e disposigoes estatutarias e legais;

(d) aqu sigao e alienagao, a qualquer tftulo, de bens moveis e/ou imoveis ou qualquer 

ativo permanente da Companhia de valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhao 

de reais), excetuadas as alienagSes de imoveis que venham a integrar o patrimonio 

ck Companhia em decorrencia da excussao de garantias recebidas no curso normal 

dos negocios;

(e) a^ix vagao de quaisquer negocios ou contratos entre a Companhia e seus acionistas 

e.'oj administradores (e os socios, direta ou indiretamente, dos acionistas da 

Companhia);

(f) decisoes relativas a estrutura de capital da Companhia e das sociedades em que a 

Companhia houver efetuado investimento ou das companhias controladas, direta d 

ird retamente, pela Companhia, ou coligadas a mesma ou as suas controladas; y
11



(g) aprovagac de volume global de emissao e colocafao, no mercado financeiro e de 

capitals de Certificados de Recebfveis Imobiliarios e de Certificados de Recebfveis 

do Agronegocio, de Notas Promissorias Comerciais (“Commercial Papers”), ou de 

qaaisquer outros tftulos lastreados em creditos imobiliarios e direitos creditorios do 

agronegocio, nos termos da Lei n° 9.514/97 e da Lei 11.076/04, ficando dispensada 

a aorovaqao especffica do Conselho de Administragao para cada emissao ou serie, 

desde que dentro dos limites gerais pre-estabelecidos;

(h) fitur a orientagao geral dos negocios da Companhia, aprovando as diretrizes, 

po tica e objetivos basicos, para todas as areas principals de atuaqao da 

Companhia;

(i) ap rovar os pianos de trabalho e or§amentos anuais, os pianos de investimentos e os 

novas programas de expansao da Companhia e de suas empresas controladas;

(j) eleger e destituir os diretores da Companhia e fixar-lhes as atribuigoes;

(k) fiscalizar a gestao dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papeis da 

Companhia, solicitar informagoes sobre contratos celebrados ou em via de 

celebragao, e sobre quaisquer outros atos;

(l) maoifestar-se sobre o relatorio da Administragao e as contas da Diretoria, e 

au:orizar a distribuigao de dividendos intermediarios e, se distribuido estes com 

base em resultados apurados em balango intermediario, fixar a participagao nos 

lucros que farao jus os administradores;

(m) escolher e cestituir os auditores independentes;

(n) convocar a Assembleia Geral quando julgar conveniente, por exigencia legal ou 

estatutaria:

(o) fixar o veto a ser dado pelo representante da Companhia nas Assembleias Gerais e 

reur:6es das sociedades em que participe como acionista e aprovar previamente as 

alteragoes do contrato ou estatuto social das sociedades em que a Companhia 

part cipe como quotista ou acionista, inclusive aprovando a escolha dos 

administradores de sociedades controladas ou coligadas a serem eleitos com o v 

da Companhia; e
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(p] sunmete' a celibera^ao da Assembleia Geral proposta de altera5ao deste Estatuto 

Social.

Artigo 16. A Diretoria sera composta de, no rmnimo 2 (dois) e no maximo 5 (cinco) 

membros, senda dentre eles nomeado uni como Diretor-Presidente, um como Diretor de 

Rda§ao com Investidores, e um como Diretor Jundico, cumulativamente ou nao, 

acicnistas oj nao, residentes no Pais, eleitos pelo Conselho de Administragao e por ele 

destitn'veis a quaJquer tempo, com mandato de ate 3 (tres) anos.

Paragrafo Primeiro. Compete a Diretoria exercer as atribui^oes que a Lei, o Estatuto 

Scciai e o Conselho de Administra$ao Ihe conferir para a pratica dos atos necessarios ao 

fu icionamento regular da Companhia.

Paragrafo Segundo. Compete a Diretoria, ressalvados os atos que dependem de 

autoriz^ao do Conselho de Administra5ao ou da Assembleia Geral, a representagao da 

Companhia, ar.iva e passivamente, bem como a pratica de todos os atos necessarios ou 

coovenientes a administrapao dos negocios sociais respeitados os limites previstos em 

lei. serdo qce todos os atos que criarem responsabilidade para com a Companhia, ou 

dispensarem obrigaqoes de terceiros para com ela, so serao validos se tiverem:

(a) a assinaitrra conjunta de dois membros da Diretoria; ou

(b) a £ssingtura conjunta de um membro da Diretoria e de um procurador da 

Ccmpan- a, observado para tanto os limites atribufdos em instrumento de 

pmcura^ao; ou

(c a assinattra conjunta de dois procuradores da Companhia, observado para tanto os 

limites atdam'dos em instrumento de procuragao; ou 

(d) excepcizmalmente, com a assinatura de apenas um Diretor ou um procurador, p^- 

atos especiTicos autorizados em instrumento de procuragao. O
/
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Paragrafo Terceiro. Os mandates ou procura^oes conferidos pela Companhia serao 

sempre assinados por 2 (dois) Diretores, conterao poderes especfficos e prazo 

determinado, aao excedente de 1 (urn) ano, salvo os que contemplarem os poderes da 

clausula ad judicia que poderao ter prazo indeterminado ou, ainda, aqueles que pela 

caracteristica do negocio subjacente exijam prazo maior.

Paragrafo Quarto. As atas das reunioes e as deliberaqoes da Diretoria serao registradas 

em livro proprio e levadas a registro, caso necessario para que produzam sens efeitos 

perante terce ros.

Paragrafo Qninto. No caso de vacancia de cargo da Diretoria, a respectiva 

substituiqao sera deliberada em reuniao do Conselho de Administraqao, a ser convocada 

no prazo de ate 15 (quinze) dias, contados da vacancia.

Artigo 17. Compete especificamente ao Diretor-Presidente:

(a) subme;er a aprovaqao do Conselho de Administraqao os pianos de trabalho e 

orqamento anuais, os pianos de investimentos e os novos programas de expansao da 

Companhia e de suas empresas controladas, promovendo a sua execuqao nos 

termos aprovados;

(b) formular as estrategias e diretrizes operacionais da Companhia, bem como 

estabelecer os criterios para a execuqao das deliberaqoes da Assembleia Gera! e do 

Conselho de Administraqao, com a participaqao dos demais diretores, e;

(c) coordenar e superintender as atividades da Diretoria, convocando e presidindo as 

suas reunioes; e

(d) exercer as demais atribuiqoes que Ihes forem conferidas pelo Conselho de 

Administraqao.

Paragrafo Primeiro. Compete ao Diretor de Relaqoes com Investidores, quando 

exerefeio:
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(a) substituir o Diretor Presidente em suas ausencias e impedimentos;

(b) acompanhar o desempenho dos investimentos da Companhia; e

(c) exercer as demais atribu^oes que Ihe forem conferidas pelo Conselho de 

Administraqao e legislaqao pertinente.

Parigrafo Segu ndo. Na hipotese em que as funqoes de Diretor-Presidente e Diretor de 

ReDqoes com Investidores couberem cumulativamente a um mesmo Diretor, na sua 

ausencia, este sera substitufdo por outro Diretor da Companhia.

CAPITULO V
CONSELHO FISCAL

Artigo 18. A Companhia tera um Conselho Fiscal, composto por ate 3 (tres) membros e 

sup entes em igcal numero, nao tendo carater permanente, e so sera eleito e instalado 

pela Assembleia Geral a pedido de acionistas, nos casos previstos em lei.

Artigo 19. O funcionamento do Conselho Fiscal terminara na primeira Assembleia 

Geral Ordinaria apos a sua instalaqao, podendo os seus membros serem reeleitos.

Artigo 20. A remunera5ao dos membros do Conselho Fiscal sera fixada pela 

Assembleia Geral que os eleger.

CAPITULO VI

EXERCiCIO SOCIAL. BALANCO E RESULTADOS

Artigo 21. O exercicio social tera a duraqao de 1 (um) ano, e terminara no ultimo dia 

mes de dezembrc de cada ano. v,
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Artigo 22. Observado o disposto no Artigo 176 e seguintes da Lei 6.404/76 e as normas 

emanadas da Comissao de Valores Mobiliarios, ao fim de cada exercicio social serao 

elaboradas, com base na escritura^ao mercantil da Companhia, as demonstragoes 

financeiras, consubstanciadas no balango patrimonial, demonstra5ao dos lucres ou 

prejufzos acumu’ados, demonstra§6es do resultado do exercicio, demonstragao dos 

fluxos de caixa e demonstragao do valor adicionado.

Paragrafo Primeiro. 0 Conselho de Administragao podera determinar o levantamento 

de balango semestral ou, respeitados os preceitos legais, em periodos menores, e 

aprovar a distribu gao de dividendos com base nos lucres apurados.

Paragrafo Segur»do. A qualquer tempo, o Conselho de Administragao tambem podera 

deliberar a distrib.iigao de dividendos intermediarios, a conta de lucres acumulados ou 

de reservas de lucres existentes no ultimo balango anual ou semestral.

Artigo 23. Do resultado do exercicio serao deduzidos, antes de qualquer participagao, 

eventuais prejufzos acumulados e a provisao para o imposto de renda.

Paragrafo Primeiro. Sobre o lucre remanescente apurado na forma do caput deste 

artigo, sera calculada a participagao estatutaria dos administradores, ate o limite 

maximo legal, sendo referida participagao, se houver, paga aos administradores em uma 

unica parcela em ate 30 dias contados da assembleia que aprovar as demonstragoes 

financeiras do exercicio que gerou o referido lucre objeto da participagao.

Paragrafo Segundo. Do lucre liquido do exercicio, obtido apos a dedugao de que trata 

o paragrafo anterior, destinar-se-a:

'a) 5% (cinco por cento) para a reserva legal, ate atingir 20% (vinte por cento) 

capital social ir.tegralizado; e
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(b) do saldo do lucro Ifquido do exercfcio, obtido apos a dedu^ao de que trata o 

peragrafo anterior e ajustado na forma do Artigo 202 da Lei n° 6.404/76, destinar- 

se-ao no minimo 10% (dez por cento), para pagamento de dividendo obrigatorio a 

tO'ios os sens acionistas.

CAP1TULO VII 

LIOUIDACAO

Artigo 24. A Companhia entrara em liquida5ao nos casos previstos em lei, ou em 

virtude de deliberate da Assembleia Geral, e se extinguira pelo encerramento da 

liquidate).

Paragrafo Unico. O Conselho de Administrate nomeara o liquidante, e as formas e 

diretrizes a seguir e fixara os sens honorarios.

CAPITULO VIII
DISPOSICOES GERAIS

Artigo 25. Os dividendos nao recebidos ou reclamados prescreverao no prazo de 3 

(tres) anos, contando da data em que tenham sido postos a disposigao do acionista, e 

reverterao em favor da Companhia.

Artigo 26. A Companhia observara os acordos de acionistas registrados na forma do 

Artigo 1 8 da Lei n° 6.404/76, cabendo a respectiva administra^ao abster-se de registrar 

transferencias de 35668 contrarias aos respectivos termos e ao Presidente da Assembleia 

Geral e abster-se de computar os votos lan^ados contra os mesmos acordos.

Hstatuto Social consolidado em Assembleia Geral Extraordinaria realizada em % 

outubro ce 2019.
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