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Extrato da Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada em 28
de outubro de 2021 às 15:30 horas.

Da ata da reunião realizada por teleconferência no dia 28 de outubro de 2021, às 15:30 horas,
na Sede da Companhia na Av. das Nações Unidas, 14.261, 10º andar, Vila Gertrudes, São
Paulo, SP, com as presenças dos seguintes membros: Pedro Moreira Salles (Presidente do
Conselho de Administração), Alfredo Egydio Setúbal, Luiz Fernando Ziegler de Saint
Edmond, Marcelo Pereira Lopes de Medeiros, Rodolfo Villela Marino, Silvio Tini de Araújo
e Stacey Kirkpatrick Brown. Nesta reunião foram discutidos diversos assuntos, conforme
registrado a seguir:
III – APROVAÇÃO RESULTADOS DO 3º TRIMESTRE DE 2021: Foram aprovados
o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao 3º Trimestre de
2021, para entrega à Comissão de Valores Mobiliários e à Bolsa de Valores.
IV – DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS “AD REFERENDUM” DA ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA DE 2022: Os membros do Conselho de Administração aprovaram
a distribuição na forma de dividendos, no valor de R$136.983.000,00, sendo
R$0,22575036474 por ação ordinária e R$0,24832540121 por ação preferencial. O benefício
contempla todas as 579.082.530 ações escriturais emitidas em que se divide o capital social,
excetuando-se as ações que se encontram em tesouraria. Fazem jus ao recebimento dos
dividendos os acionistas inscritos em 03 de novembro de 2021, sendo as ações negociadas
“ex direito” aos dividendos a partir de 04 de novembro de 2021. O pagamento será efetuado
no dia 19 de novembro de 2021 pelo Banco Itaú S.A. Esse valor será imputado ao dividendo
anual obrigatório que vier a ser aprovado na Assembleia Geral Ordinária de 2022.
V – PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO “AD
REFERENDUM” DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2022: Os membros do
Conselho de Administração aprovaram, ad referendum da Assembleia Geral Ordinária de
2022, o pagamento de juros a título de remuneração sobre capital próprio, observadas as
disposições legais e estatutárias aplicáveis, com retenção de Imposto de Renda na Fonte para
pessoas físicas e jurídicas conforme legislação vigente. O benefício contempla todas as
579.082.530 ações escriturais emitidas em que se divide o capital social, excetuando-se as
ações que se encontram em tesouraria. Perfaz o montante bruto de até R$13.017.000,00,
sendo R$0,02145224223 por ação ordinária e R$0,02359746646 por ação preferencial.
Farão jus ao recebimento dos juros os acionistas inscritos em 03 de novembro de 2021, sendo
as ações negociadas “ex direito” aos juros sobre capital próprio a partir de 04 de novembro

de 2021. O pagamento será efetuado em 19 de novembro de 2021 pelo Banco Itaú S.A . Esse
valor será imputado ao dividendo anual obrigatório que vier a ser aprovado na Assembleia
Geral Ordinária de 2022.
VI – MASTERPLAN: A Diretoria apresentou um Programa de Investimento (CAPEX) para
expansão da capacidade fabril, otimização da malha logística e novas tecnologias de produto
e processo, no valor de R$ 630.000.000,00 (seiscentos e trinta milhões de reais), distribuídos
entre os anos de 2021 e principalmente 2022, objetivando: (i) a melhoria da eficiência, (ii) a
redução dos custos e (iii) a melhoria de níveis de serviço para os canais físicos e online no
atendimento dos clientes globais. O Conselho de Administração aprovou referido
investimento, nos termos apresentados, ficando todas as áreas da Companhia autorizadas a
tomar as providências necessárias à execução do aludido Programa.

Todas as apresentações correlatas à pauta da presente Reunião encontram-se arquivadas na
Sede Social da Companhia.

Declaro ser o presente cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 28 de outubro de 2021.

Pedro Moreira Salles
Presidente do Conselho de Administração

