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Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada em
22 de fevereiro de 2022, às 20:00 horas.
Reunião realizada por teleconferência no dia 22 de fevereiro de 2022, às 20:00 horas, 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:
1. APROVAÇÕES – FOLLOW ON: Os membros do Conselho de Administração, nos
termos de estatuto social vigente da Companhia (“Estatuto Social”) e da Lei n.º 6.404, de
15 de dezembro de 1976, conforma alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), aprovaram:
(i)
O preço de subscrição de R$ 26,30 (vinte e seis reais e trinta centavos) por Ação,
conforme abaixo definido (“Preço por Ação”), no âmbito da oferta pública de distribuição
primária de ações ordinárias (“Ações Ordinárias”) e de ações preferenciais (“Ações
Preferenciais” e, em conjunto com as Ações Ordinárias, “Ações”) de emissão da Companhia,
todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer
ônus ou gravames, com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da Comissão
de Valores Mobiliários (“CVM”) n.º 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada
(“Instrução CVM 476”), realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado,
conforme aprovada em reunião do Conselho de Administração realizada em
10 de fevereiro de 2022 (“Oferta Restrita” e “RCA da Oferta”, respectivamente). Nos termos
do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações, e do Parecer de
Orientação n.º 5 da CVM, de 3 de dezembro de 1979, a escolha do critério de determinação
do Preço por Ação é justificada, na medida em que o Preço por Ação foi aferido, tendo como
parâmetros: (i) as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da demanda
(por volume e preço) por Ações coletadas junto a Investidores Profissionais (conforme
definido na ata de RCA da Oferta) por meio do Procedimento de Bookbuilding (conforme

definido na ata de RCA da Oferta); e (ii) a cotação das ações preferenciais de emissão da
Companhia na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”); e, portanto, não haverá diluição
injustificada dos acionistas da Companhia. As ações ordinárias de emissão da Companhia
não possuem índices significativos de negociabilidade e, portanto, sua cotação na B3 não foi
utilizada como parâmetro na definição do Preço por Ação.
(ii)
Em decorrência da Oferta Restrita, o aumento do capital social da Companhia, dentro
do limite do capital autorizado, nos termos do artigo 5º, parágrafo 2º do Estatuto Social, no
montante de R$ 2.498.500.000,00 (dois bilhões, quatrocentos e noventa e oito milhões e
quinhentos mil reais), por meio da emissão de 37.500.000 (trinta e sete milhões e quinhentas
mil) Ações Ordinárias e de 57.500.000 (cinquenta e sete milhões e quinhentas mil ) Ações
Preferenciais, ao Preço por Ação, mediante exclusão do direito de preferência dos atuais
acionistas, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações e do artigo 5º,
parágrafo 3º do Estatuto Social, e com a concessão do direito de prioridade aos acionistas,
nos termos do artigo 9º-A da Instrução CVM 476. Em decorrência do aumento do capital
social da Companhia, o capital social da Companhia passa a ser de R$ 3.998.500.000,00
(três bilhões, novecentos e noventa e oito milhões e quinhentos mil reais), dividido em
339.510.689 (trezentos e trinta e nove milhões, quinhentos e dez mil, seiscentos e oitenta e
nove) ações ordinárias e 343.551.533 (trezentos e quarenta e três milhões, quinhentos e
cinquenta e um mil, quinhentos e trinta e três) ações preferenciais de emissão da Companhia
(“Aumento de Capital”).
As Ações subscritas no âmbito da Oferta Restrita deverão ser integralizadas à vista, no ato
da subscrição, em moeda corrente nacional.
Registrar que as Ações emitidas no âmbito do Aumento de Capital farão jus ao recebimento
integral de dividendos e demais proventos de qualquer natureza que a Companhia vier a
declarar a partir da presente data, e a todos os demais benefícios que forem conferidos às
demais ações ordinárias e ações preferenciais, conforme o caso, de emissão da Companhia
a partir de então, em igualdade de condições com as demais ações ordinárias e ações
preferenciais, conforme o caso, de emissão da Companhia, nos termos da Lei das Sociedades
por Ações e do Estatuto Social da Companhia.
Verificar a subscrição de 37.500.000 (trinta e sete milhões e quinhentas mil) de Ações
Ordinárias e de 57.500.000 (cinquenta e sete milhões e quinhentas mil) de Ações
Preferenciais, ao Preço por Ação, as quais são emitidas no âmbito do Aumento de Capital
realizado por meio da Oferta Restrita.
Aprovar, em ato contínuo às deliberações acima, a homologação do novo capital social da
Companhia, que passa a ser de R$ 3.998.500.000,00 (três bilhões, novecentos e noventa e
oito milhões e quinhentos mil reais), dividido em 339.510.689 (trezentos e trinta e nove
milhões, quinhentos e dez mil, seiscentos e oitenta e nove) ações ordinárias e 343.551.533
(trezentos e quarenta e três milhões, quinhentos e cinquenta e um mil, quinhentos e trinta e
três) ações preferenciais de emissão da Companhia, todas nominativas, escriturais e sem
valor nominal.

(iii) Reiterar a autorização concedida à Diretoria da Companhia em RCA da Oferta para
praticar todo e qualquer ato necessário à consecução da Oferta Restrita, incluindo a
celebração de todos os contratos e documentos necessários à realização da Oferta Restrita.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ata.
São Paulo, 22 de fevereiro de 2022.

_____________________________
Pedro Moreira Salles
Presidente

_____________________________
Alfredo Egydio Setubal

_____________________________
Luiz Fernando Z. de Saint Edmond

_______________________________
Marcelo Pereira Lopes de Medeiros

_____________________________
Rodolfo Villela Marino

______________________________
Silvio Tini de Araújo

_____________________________
Stacey Kirkpatrick Brown

