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Extrato da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração realizada
em 27 de dezembro de 2021 às 11:00 horas.

Da ata da reunião realizada por teleconferência no dia 27 de dezembro de 2021, às 11:00
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 foi discutido o assunto abaixo, conforme
registrado a seguir:
I – 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
579.082.028 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$90.000.000,00
(noventa milhões de reais), sendo R$0,14832169916 por ação ordinária e R$0,16315386908
por ação preferencial. Farão jus ao recebimento dos juros os acionistas inscritos em 30 de
dezembro de 2021, sendo as ações negociadas “ex direito” aos juros sobre capital próprio a
partir de 03 de janeiro de 2022. O pagamento será efetuado no exercício de 2022, em data
futura a ser definida por este Conselho de Administração. Esse valor será imputado ao
dividendo anual obrigatório que vier a ser aprovado na Assembleia Geral Ordinária de 2022.
A apresentação correlata à pauta da presente Reunião encontra-se arquivada na Sede Social
da Companhia.
Declaro ser o presente cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 27 de dezembro de 2021.

Pedro Moreira Salles
Presidente do Conselho de Administração

