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A DISTÂNCIA)

1.

2.

VOTO DA DELIBERAÇÃO E QUANTIDADE
DE AÇÕES
DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO

Deliberação
Deliberar sobre as seguintes alterações do Estatuto Social da Companhia, conforme detalhadas em minuta com
marcas de revisão constante da Proposta da Administração divulgada aos acionistas e ao mercado em geral:
(a)Alterar o ar go 5º, caput, do Estatuto Social da Companhia, de modo a reﬂe r a alteração do capital social de R$
291.907.628,08 (duzentos e noventa e um milhões, novecentos e sete mil, seiscentos e vinte e oito reais e oito
centavos), dividido em 586.800.000 (quinhentas e oitenta e seis milhões e oitocentas mil) ações, sendo 412.566.001
(quatrocentas e doze milhões, quinhentas e sessenta e seis mil e uma) ações ordinárias e 174.233.999 (cento e
setenta e quatro milhões, duzentas e trinta e três mil, novecentas e noventa e nove) ações preferenciais, todas
nominativas e sem valor nominal, para R$ 1.074.965.628,08 (um bilhão, setenta e quatro milhões, novecentos e
sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte e oito reais e oito centavos), dividido em 704.200.000 (setecentas e quatro
milhões e duzentas mil) ações, sendo 412.566.001
(quatrocentas e doze milhões, quinhentas e sessenta e seis mil e uma) ações ordinárias e 291.633.999 (duzentas e
noventa e uma milhões, seiscentas e trinta e três mil, novecentas e noventa e nove) ações preferenciais, todas
nominativas e sem valor nominal, como resultado da emissão de 117.400.000 (cento e dezessete milhões e
quatrocentas mil) ações preferenciais da Companhia dentro do limite do capital autorizado previsto no artigo 6º,
caput, do Estatuto Social da Companhia, conforme deliberado pelo Conselho de Administração da Companhia em
reunião realizada no dia 28 de abril de 2021, e cuja alteração de capital social foi devidamente homologada pelo
Banco Central do Brasil em 10 de maio de 2021 (Ofício 10.462/2021- BCB/Deorf/GTRJA).

Deliberação
Deliberar sobre as seguintes alterações do Estatuto Social da Companhia, conforme detalhadas em minuta com
marcas de revisão constante da Proposta da Administração divulgada aos acionistas e ao mercado em geral:
(b)Alterar o ar go 20, caput, do Estatuto Social da Companhia, para prever que a Diretoria da Companhia será
composta por no mínimo 6 (seis) e no máximo 27 (vinte e sete) diretores, de modo a compatibilizá-la ao somatório
das quantidades mínimas dos cargos de diretores.
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3.

Deliberação
Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia com as alterações ao Estatuto Social aprovadas conforme
acima.

1.570.170

0

878.400

4.

Deliberação
Ratificar a contratação da Irkonsult Consultoria Empresarial Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 26.907.265/0001-61,
empresa responsável pela elaboração dos laudos de avaliação de que trata o artigo 256 da Lei das S.A.

2.448.570

0

0

5.

Deliberação
Em cumprimento ao disposto no artigo 256, §1º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada
(“Lei das S.A.”), ratificar as aquisições, pela Companhia, do controle acionário das sociedades (a) Hum Bilhão
Educação Financeira Ltda. (CNPJ/ME nº 32.191.544/0001-74), e (b) Live On Meios de Pagamento S.A. (CNPJ/ME nº
29.593.763/0001-75), objeto dos comunicados ao mercado e dos fatos relevantes divulgados, respectivamente, em
03 de setembro de 2021 e 06 de outubro de 2021.

2.448.570

0

0

6.

Deliberação
Ratificar o prazo de mandato da Diretoria da Companhia, que se estenderá até a 1ª (primeira) reunião do Conselho
de Administração da Companhia que se realizará após a assembleia geral ordinária da Companhia que deliberar
sobre as contas dos administradores e demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 2022.

2.448.570

0

0

