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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE
2022 - DATA: 12/04/2022. HORA: 14h. LOCAL: Sede social da Condor S.A. (“Companhia”), na Rua
Augusto Klimmek nº 325, Centro, em São Bento do Sul - SC. PUBLICAÇÕES: aa) Demonstrações
Financeiras: publicadas nos jornais: A Gazeta, página 9, e A Gazeta Digital, no dia 08/03/2022; b)
Anúncios de Convocação: Publicados nos Jornais: A Gazeta, páginas 2, 14 e 19, e no A Gazeta
Digital, nos dias 31/03, 01/04 e 02/04/2022, respectivamente. PRESENÇAS: 96,72% do Capital com
direito a voto e 96,25% do Capital Social, conforme assinaturas no Livro de Presenças. MESA DIRETORA: Sr. Eduardo José Valério - Presidente, Dr. Fernando Lichtnow Nees - Secretário. ORDEM DO
DIA: Em Assembleia Geral Ordinária: 1) Deliberar sobre a lavratura da presente ata na forma de
sumário e sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas; 2) Examinar, discutir e deliberar sobre o Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores
Independentes e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2021; 3) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e ratificar a distribuição de lucros
intercalares; 4) Deliberar sobre o orçamento de capital para o exercício de 2022, correspondente aos
investimentos previstos para o exercício de 2022; 5) Deliberar sobre a verba global para remuneração
dos administradores; 6) Deliberar sobre a eleição de substituto ao cargo de Conselheiro de Administração da Companhia, em virtude de vacância ao cargo; Em Assembleia Geral Extraordinária: 7)
Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia, e consequente alteração estatutária; e 8)
Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia. COMUNICADO: O Sr. Secretário
pediu a palavra para informar que recebeu requerimento do acionista Claus Klimmek, para que a
votação prevista no item 6 da ordem do dia seja realizada considerando a aplicação do voto múltiplo
previsto no art. 141 da Lei nº 6.404/76. Quando da abertura dos trabalhos o acionista Claus Klimmek
requereu que o referido requerimento fosse desconsiderado. DELIBERAÇÕES: De acordo com a
ordem do dia, por unanimidade de votos dos acionistas presentes, deliberou-se pela: Em Assembleia
Geral Ordinária: 1) Aprovada a lavratura da presente ata na forma de sumário e sua publicação com
omissão das assinaturas dos acionistas. 2) Aprovado, sem ressalvas, o relatório de contas dos administradores, as demonstrações financeiras da Companhia e demais documentos relativos ao exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2021, entendendo-se que as demonstrações examinadas refletem,
adequadamente, a posição financeira e patrimonial da Companhia. 3) Aprovada a Destinação do Resultado do Exercício findo, no montante de R$ 51.490.463,79 (cinquenta e um milhões, quatrocentos
e noventa mil, quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e nove centavos) da seguinte forma:
3.1)Reserva Legal: R$ 2.574.523,19 (dois milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, quinhentos e
vinte e três reais e dezenove centavos); 3.2) Reserva de Incentivos Fiscais: R$ 2.252.278,46 (dois
milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, duzentos e setenta e oito reais e quarenta e seis centavos);
3.3) Reserva de Investimentos: R$ 33.640.132,72 (trinta e três milhões, seiscentos e quarenta mil,
cento e trinta e dois reais e setenta e dois centavos). 3.4) Distribuição de dividendos propostos no
total de R$ 13.023.529,42 (treze milhões, vinte e três mil, quinhentos e vinte e nove reais e quarenta
e dois centavos), na forma que segue: a) distribuição de juros sobre o capital próprio já creditados,
imputados ao valor dos dividendos, no montante de R$ 2.823.529,42 (dois milhões, oitocentos e vinte
e três mil, quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e dois centavos), que líquido de IRRF totalizam
R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), já pagos; b) distribuição de dividendos no
valor de R$ 9.405.455,73 (nove milhões, quatrocentos e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e cinco
reais e setenta e três centavos), a serem pagos em 03 (três) parcelas, na qual a primeira se dará até
o dia 30/04/2022, a segunda até o dia 31/05/2022 e a terceira até 30/06/2022; e c) distribuição de
dividendos complementares no valor de R$ 794.544,27 (setecentos e noventa e quatro mil, quinhentos
e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos) a serem pagos em 03 (três) parcelas, na qual a
primeira se dará até o dia 30/04/2022, a segunda até o dia 31/05/2022 e a terceira até 30/06/2022. 3.5)
Aprovada a ratificação da distribuição de lucros intercalares no montante de R$ 12.600.000,00 (doze
milhões e seiscentos mil reais), conforme deliberação do Conselho de Administração, realizada em
07 de dezembro de 2021. 4) Aprovado o orçamento de capital para o exercício de 2022 no montante
de R$ 65.637.577,00 (sessenta e cinco milhões, seiscentos e trinta e sete mil, quinhentos e setenta e
sete reais), correspondente aos investimentos previstos para o referido exercício. 5) Aprovada a verba
global para remuneração dos administradores no montante total de R$ 3.600.000,00 (três milhões e
seiscentos mil reais). 6)Aprovada a eleição da Sra. MARISE RIBEIRO BARROSO, brasileira, administradora, divorciada, portadora da Cédula de Identidade nº 05726012-7, expedida pela SSP/RJ, inscrita
no CPF/MF sob o nº 795.146.007-97, residente e domiciliada na Avenida José Galante, nº 800, ap.
201, bairro Vila Suzana, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05642-001; para ocupar
o cargo vago de Conselheira de Administração da Companhia exercendo a função pelo prazo remanescente do cargo vacante. Em Assembleia Geral Extraordinária: 7) Aprovado o aumento do capital
social no montante de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) passando de R$ 100.000.000,00
(cem milhões de reais) para R$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais), sem emissão
de novas ações, totalmente integralizado, neste ato, mediante capitalização da conta de Reservas
para Aumento de Capital, respeitando a proporção que os acionistas possuem no capital social. 7.1)
Em virtude do ora deliberado, fica aprovada a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social, a fim de
refletir o aumento do capital social realizado, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo
5º - O Capital Social, totalmente integralizado, é de R$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de
reais), dividido em 1.255 (mil duzentas e cinquenta e cinco) ações ordinárias nominativas e sem valor
nominal”. 8) Aprovada a consolidação do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com
a redação disposta no Anexo I. ENCERRAMENTO: Colocada a palavra à disposição dos presentes,
ninguém dela fez uso, razão pela qual considerou-se a matéria da ordem do dia esgotada. Nada mais
havendo a tratar, determinou o Sr. Presidente que fosse lavrada a presente Ata, que após lida e aprovada foi assinada pelos membros da mesa e por todos os acionistas presentes. Assinaturas: Mesa:
Eduardo José Valério - Presidente, Fernando Lichtnow Nees - Secretário. Acionistas: A. F. Klimmek
Participações Ltda., Engel Administradora de Bens Ltda., Hans Martin Meyer, H. Meyer Administração
de Bens Ltda., Veroma Empreendimentos e Participações Ltda., Oak Participações Eireli, Gemasa
Participações Ltda., Thomas Engel, MKM Participações e Administração de Bens Ltda., MAN Participações Ltda., todos representados pelo procurador e Diretor Presidente da Companhia Alexandre
Wiggers, Claus Klimmek e Robert Klimmek. Certificamos que a presente ata é a descrição fiel dos
assuntos tratados e faz parte do livro de Atas das Assembléias Gerais nº 06. São Bento do Sul (SC),
12 de abril de 2022. Registrada/Arquivada na JUCESC – Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob nº 20225439972 em 23/05/2022. Blasco Borges Barcellos – Secretário Geral em exercício.
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ESTATUTO SOCIAL- CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO - Artigo 1º - CONDOR S.A. é uma Sociedade Anônima de capital fechado, que se rege pelo presente Estatuto Social,
pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º - A Companhia tem sua
sede na Rua Augusto Klimmek, nº 325, Centro, na cidade de São Bento do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP 89280-900. Parágrafo único - Mediante deliberação do Conselho de Administração, a Companhia poderá abrir, manter ou fechar subsidiárias, filiais, agências, representações ou escritórios em qualquer parte do território nacional ou no exterior. Artigo 3º - A Companhia tem por objeto: a) Indústria,
comércio, importação, exportação e distribuição de produtos de perfumaria e cosméticos, escovas,
pentes, vassouras, artigos de limpeza, higiene pessoal e toucador, ferramentas e acessórios de construção civil de uso manual, artefatos em plástico, equipamentos de proteção individual, cabos para utensílios e artefatos em madeira; b) Comércio, exportação e distribuição de pincéis, acessórios para pintura,
escovas de dente, fios e fitas dentais, creme dental e demais preparações para higiene bucal e dentária,
produtos e equipamentos odontológicos; c) Importação de máquinas, equipamentos, insumos, produtos
e mercadorias para comercialização atacadista e varejista, inclusive por conta e ordem ou por encomenda; d) Administração de marcas e patentes; e) Investir capitais, administrar e participar de outras empresas ou sociedades, com o mesmo ou outro objeto social, na qualidade de sócia, quotista ou acionista.
Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado, tendo iniciado suas atividades em 1º de
julho de 1929. CAPÍTULO II - CAPITAL, AÇÕES E ACIONISTAS - Artigo 5º - O Capital Social, totalmente integralizado, é de R$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais), dividido em 1.255 (mil duzentas e cinquenta e cinco) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. § 1º - A ação é indivisível
em relação à Companhia. § 2º - É facultado ao acionista a livre negociação de suas ações, observado o
disposto nos Acordos de Acionistas arquivados na sede da Companhia. Artigo 6º - O capital social da
Companhia será sempre representado somente por ações ordinárias nominativas, sendo a conversão
em ações preferenciais ou a emissão de ações preferencias nominativas somente admissível mediante
prévia reforma do presente Estatuto Social. Artigo 7º - A subscrição de novas ações para aumento de
capital processar-se-á nos termos, condições e preços estipulados pela Assembleia Geral, mediante
proposta do Conselho de Administração. § 1º - No caso de aumento do capital, os acionistas terão preferência para subscrição das novas ações, na proporção do número de ações que possuírem, observando
o que a lei dispuser a respeito. § 2º - O prazo para exercício do direito de preferência será fixado pela
Assembleia Geral dos acionistas, e não será inferior a 30 (trinta) dias. § 3º - A mora do acionista na realização do capital subscrito importará na cobrança, pela Companhia, de multa de 2% (dois por cento) do
valor da prestação vencida, além de juros de 1% (um por cento) ao mês e corrigido por índice autorizado
pelo Governo Federal. § 4º - Os aumentos de capital da Companhia somente poderão compreender
ações ordinárias. Artigo 8º - A Companhia poderá mediante prévia aprovação do Conselho de Administração, adquirir suas próprias ações para permanência em tesouraria e/ou posterior alienação ou cancelamento, nos termos e condições previstas em lei. CAPÍTULO III - ASSEMBLEIAS GERAIS - Artigo 9º
- As Assembleias Gerais terão as atribuições que lhes são conferidas neste Estatuto Social e pela legislação em vigor. Artigo 10 - A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente na sede da Companhia,
dentro dos 04 (quatro) primeiros meses após o término do exercício social e, extraordinariamente sempre
que os interesses da Companhia exigirem quando convocada pelo Conselho de Administração ou pelas
demais formas previstas na lei. Parágrafo único - Ficarão suspensas as transferências de ações no
decurso dos 10 (dez) dias que antecederem a realização de quaisquer Assembleias Gerais. Artigo 11 As Assembleias Gerais poderão ocorrer de forma presencial, digital ou híbrida, em tempo real, nos termos do parágrafo 2º-A do art. 124, da Lei 6.404/76, por deliberação do Conselho de Administração, o
qual disponibilizará, junto ao edital de convocação, o Manual de Participação da Assembleia Digital,
conforme Artigo 25, alínea “p”, deste Estatuto. § 1º - A Companhia disponibilizará mecanismos para viabilizar a participação igualitária dos acionistas nas Assembleias Gerais, por meio de suporte técnico
àqueles com dificuldades de conexão, além de garantir a possibilidade de apresentação de propostas de
discussão, seja por escrito, ligação ou vídeo, durante toda a Assembleia. § 2º - Quando a Assembleia
Geral for realizada de forma 100% (cem por cento) digital, a Companhia disponibilizará aos acionistas,
em sua sede ou filial, uma sala equipada com a estrutura tecnológica necessária para a realização dessa,
desde que solicitado pelos interessados pelo menos 48 (quarenta e oito) horas antes da data prevista
para a realização da Assembleia. § 3º - Para a participação na Assembleia Digital, o acionista deverá
enviar à Companhia, no prazo indicado no edital de convocação, conforme Artigo 12, § 2º, deste Estatuto, documentação que comprove sua qualidade de acionista, cópia autenticada do documento de identificação, e-mail e telefone a ser utilizado para acesso à reunião, declaração de ciência e concordância das
regras de participação dispostas no Manual de Participação da Assembleia Digital disponibilizado pelo
Conselho de Administração e, ainda, caso representados por procuradores, a procuração com firma devidamente reconhecida, por semelhança ou verdadeira. § 4º - Após o recebimento da documentação
obrigatória do parágrafo anterior, o Conselho de Administração cadastrará os e-mails e telefones recebidos na plataforma que será utilizada para a Assembleia Digital, a fim de garantir a permissão de acesso
dos acionistas. § 5º - As Assembleias Digitais poderão ser gravadas para segurança dos acionistas, por
deliberação do Presidente da mesa, ou por solicitação dos demais presentes, sendo que a gravação
deverá permanecer nos registros junto à sede da Companhia por, pelo menos, 05 (cinco) anos. Artigo
12 - O anúncio de convocação de Assembleia Geral deverá ser feito sempre com um mínimo de 08 (oito)
dias de antecedência e conterá informações precisas sobre o local, a data, o horário, o modo de realização da assembleia, se presencial, digital ou híbrida, bem como enumerará, expressamente, na ordem do
dia, as matérias a serem deliberadas. § 1º - As Assembleias Gerais serão presididas pelo Presidente do
Conselho de Administração ou seu substituto em exercício, ou, no impedimento deste, por qualquer
membro do Conselho de Administração. O Presidente da Assembleia Geral convidará um dos presentes
para secretariar os trabalhos. § 2º - Quando a Assembleia apresentar caráter digital ou híbrido, conterá
junto ao anúncio de convocação o local de acesso para a Assembleia (link da sala e plataforma), prazo
de envio da documentação e informações dispostas no parágrafo 3º do Artigo 11 deste Estatuto, e, ainda,
o contato para caso de dúvidas ou problemas de acesso. Artigo 13 - Nas Assembleias Gerais, os acionistas poderão se fazer representar por procuradores, observados os aspectos legais, desde que as
procurações sejam depositadas na sede da Companhia, com antecedência mínima de 48 (quarenta e
oito) horas da data prevista para sua realização. Artigo 14 - As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas na legislação, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se
computando os votos em branco. § 1º - Cada ação ordinária nominativa corresponde a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. No caso de empate o Presidente da Assembleia Geral terá, além de
seu voto ou votos, o de qualidade. § 2º - A Assembleia Geral só poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia constantes do respectivo edital de convocação, ressalvadas as exceções previstas na Lei das
Sociedades por Ações. É vedada a inclusão, na pauta da Assembleia Geral, da rubrica “outros assuntos”
ou “assuntos gerais” ou expressões genéricas. CAPÍTULO IV – ADMINISTRAÇÃO - Artigo 15 - A administração da Companhia competirá ao Conselho de Administração e à Diretoria. Parágrafo único - O
Conselho de Administração é o órgão de deliberação colegiada, e a representação da Companhia caberá privativamente à Diretoria. Artigo 16 - O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração
e da Diretoria é de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. Parágrafo único - Findo o mandato, os membros
do Conselho de Administração e da Diretoria permanecerão em seus respectivos cargos até a eleição e
posse efetiva de seus substitutos legais, com exceção dos casos de renúncia e destituição. SEÇÃO I –
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Artigo 17 - O Conselho de Administração compor-se-á no mínimo
de 03 (três) e no máximo de 05 (cinco) membros acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral e por
ela destituíveis a qualquer tempo. § 1º - Os conselheiros serão investidos nos seus cargos mediante
assinatura de termo de posse no Livro de Atas do Conselho de Administração. § 2º - Os conselheiros
deverão possuir comprovado conhecimento de administração, finanças, contabilidade ou da legislação
brasileira. § 3º - Para exercer o cargo de conselheiro de administração é necessário que o candidato tenha durante todo o mandato da vaga a ser preenchida menos de 70 (setenta) anos de idade. § 4º - Perderá o cargo, ensejando a sua vacância definitiva, o Conselheiro que deixar de participar de 03 (três)
reuniões ordinárias consecutivas, sem motivo justificado ou licença concedida pelo Conselho de Administração. § 5º - Fica facultada, se necessária, a participação dos conselheiros na reunião, por telefone, videoconferência, ou outro meio de comunicação que possa assegurar a participação efetiva e a autenticidade do seu voto. O Conselheiro, nessa hipótese, será considerado presente à reunião, e seu voto será
considerado válido para todos os efeitos legais e incorporado à ata da referida reunião. Artigo 18 - O
Conselho de Administração será composto por no mínimo 02 (dois) conselheiros independentes. § 1º São considerados conselheiros independentes aqueles que (i) não têm qualquer vínculo com a
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Companhia, exceto eventual participação em seu capital; (ii) não são acionistas controladores, membros do
grupo de controle, cônjuges, companheiros, parentes ou aﬁns até segundo grau destes, ou vinculados a
organizações relacionadas ao acionista controlador; (iii) não foram empregados ou diretores da Companhia
ou de alguma de suas subsidiárias; (iv) não forneçam ou comprem, direta ou indiretamente, serviços e/ou
produtos da Companhia; (v) não sejam funcionários ou diretores de entidade que ofereçam serviços e/ou
produtos à Companhia; (vi) não sejam cônjuges, companheiros, parentes ou aﬁns até segundo grau de
algum diretor ou gerente da Companhia; e (vii) não recebam outra remuneração da Companhia além dos
honorários de conselheiro ou participação nos lucros. § 2º - Consideram-se independentes os Conselheiros,
cujo vínculo ou relacionamento, tal como definido no parágrafo acima, tenha cessado há pelo menos 10
(dez) anos. § 3º - Equiparam-se à Companhia para efeitos do disposto no § 1º, suas controladoras ou
controladas. Artigo 19 - A Assembleia Geral que eleger o Conselho de Administração designará seu Presidente, Vice-Presidente e Secretário. Artigo 20 - O Conselho de Administração reunir-se-á, no mínimo, uma
vez a cada três meses, no mês subsequente ao encerramento do trimestre civil, e sempre que os interesses
sociais exigirem, por convocação de seu Presidente ou, na ausência ou impedimento deste, pelo Vice-Presidente, observado o interregno de 03 (três) dias entre a convocação e a reunião. A forma de convocação das reuniões, bem como de sua instalação e funcionamento será regulada no Regimento Interno do
Conselho de Administração. Artigo 21 - Da reunião será lavrada em livro próprio ata que conterá o resumo
do que ficou decidido e as assinaturas dos presentes. § 1º - Em caso de urgência, mediante motivo justificado, observar-se-á o interregno de 24 (vinte e quatro) horas entre a convocação e a reunião do Conselho
de Administração. Tal justificativa deverá ser referendada na primeira reunião ordinária subsequente. § 2º
- O Regimento Interno aprovado na primeira reunião do primeiro Conselho eleito, só poderá ser alterado
pela maioria de conselheiros do referido órgão. Artigo 22 - Em caso de vacância de cargo de conselheiro,
seu substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes, “ad referendum” da próxima Assembleia
Geral, com mandato coincidente com o do substituído. Se ocorrer vacância da maioria dos cargos, será
convocada Assembleia Geral Extraordinária para proceder nova eleição. Artigo 23 - As reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo seu Presidente, ou, na sua ausência ou impedimento, pelo Vice-Presidente ou qualquer dos outros conselheiros a ser escolhido em reunião do Conselho de Administração.
O quórum de instalação será da maioria dos conselheiros e o quórum de deliberação será o da maioria dos
presentes, cabendo em caso de empate, ao Presidente, ou, na sua falta, ao seu substituto, o voto de qualidade. § 1º - O Presidente do Conselho de Administração deve preparar a agenda das reuniões com base
em solicitações de conselheiros e consulta aos diretores. § 2º - A agenda, bem como documentação necessária à apreciação dos assuntos em pauta, deverá ser entregue a cada um dos conselheiros com, no mínimo, 04 (quatro) dias ininterruptos de antecedência à data da reunião. Artigo 24 - Compete ao Conselho de
Administração: a) A administração superior da Companhia e a orientação geral de seus negócios; b) A
eleição e destituição dos diretores; c) A indicação de substituto de diretor ausente ou temporariamente impedido; d) A fiscalização e o controle da gestão dos diretores, examinando, a qualquer tempo, os livros e
papéis da Companhia e solicitando informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e de
suas deliberações; e) A elaboração do relatório anual, a convocação de assembleias gerais, sua organização e a execução de suas deliberações; f) A manifestação sobre relatórios da administração e as contas da
diretoria; g) Pronunciar-se previamente em relação aos seguintes atos a serem praticados pela Diretoria,
quando os valores, prazos e/ou condições ultrapassarem os fixados pelo Conselho de Administração: g.1)
Celebração de contratos de mútuo, empréstimos e/ou financiamentos pela Companhia ou por suas controladas e/ou coligadas junto a instituições financeiras de crédito; g.2) Aquisição, alienação e/ou oneração, a
qualquer título, de bens do ativo não circulante da Companhia, especificamente no que tange a propriedades para investimento e imobilizado; g.3) Autorizar a prestação, pela Companhia, de aval, fiança e outras
garantias, inclusive para suas controladas e/ou coligadas, desde que no interesse da Companhia; h) A
contratação e destituição, quando julgar conveniente, dos auditores independentes; i) A deliberação acerca
da negociação com ações de emissão da Companhia para efeito de cancelamento ou permanência em
tesouraria e respectiva alienação, observado os dispositivos legais pertinentes; j) A autorização de novos
projetos de investimentos, associações, convênios, aquisição ou compra de empresas; k) A convocação
dos membros da Diretoria para reuniões em conjunto sempre que entender conveniente; l) A concessão, em
casos especiais, de autorização específica para que determinados documentos possam ser assinados por
apenas um diretor e/ou um procurador, do que se lavrará ata em livro próprio; m) A deliberação acerca da
oportunidade de levantamento de balanços semestrais, ou em períodos menores, e o pagamento de dividendos e participações decorrentes desses balanços, bem como a deliberação acerca do pagamento de
dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral; n) A decisão acerca da modificação de capital social e consequente alteração
estatutária; o) Fixar, em reunião própria, os seus vencimentos e vantagens, bem como da Diretoria, ao início
de cada exercício social e para o período respectivo, “ad referendum” da assembleia geral ordinária seguinte; e p) Elaborar e disponibilizar o Manual de Participação da Assembleia Digital, a fim de estabelecer normas gerais de participação aos acionistas e dispor, entre outros pontos, sobre: p.1) Procedimentos e forma
de apresentação de discussões e questionamentos pelos acionistas, bem como a ordem de respostas pela
companhia, administradores, conselho fiscal, auditor independente ou demais assessores, conforme o
caso; p.2) Procedimentos para tempo de abertura para manifestação e votação; e p.3) Procedimentos para
comprovação de presença dos acionistas. SEÇÃO II – DIRETORIA - Artigo 25 - A Diretoria, eleita pelo
Conselho de Administração, compor-se-á de até 05 (cinco) Diretores, acionistas ou não da Companhia,
sendo 01 (um) Diretor Presidente, 01 (um) Diretor Administrativo/ Financeiro, 01 (um) Diretor Comercial, 01
(um) Diretor de Operações e 01 (um) Diretor de Marketing. § 1º - É obrigatório o preenchimento de no mínimo 02 (dois) cargos da Diretoria, podendo os demais permanecer vagos a critério do Conselho de Administração. § 2º - A indicação de substituto de diretor ausente ou temporariamente impedido será de competência do Conselho de Administração, conforme disposto no Artigo 24, letra “c” deste Estatuto Social. § 3º
- No caso de vacância de cargo de Diretoria, o Conselho de Administração deverá reunir-se em até 15
(quinze) dias contados do evento e promover a eleição do substituto para completar o mandato do substituído ou indicar o Diretor que acumulará as suas funções até a eleição de novo Diretor. § 4º - Os Diretores
serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de termo de posse no Livro de Atas da Reunião de
Diretoria. Artigo 26 - Aos membros da Diretoria compete, respectivamente: 1) Ao Diretor Presidente: a)
Convocar e presidir as reuniões da Diretoria; b) Informar o Conselho de Administração sobre a gestão da
Diretoria e os negócios da Companhia; c) Dirigir as divisões que, por deliberação do Conselho de Administração, forem atribuídas à sua área; e d) Além do voto comum, o voto de qualidade no caso de empate nas
decisões de competência da Diretoria. 2) Ao Diretor Administrativo/Financeiro: a) Planejar e coordenar as
atividades administrativas e financeiras da companhia; b) Promover pesquisas nos campos dos serviços de
informática, integrados por sistemas e equipamentos de computação para atender todas as áreas da companhia; c) Planejar a captação e aplicação de recursos, visando perfeito funcionamento e desenvolvimento
econômico-financeiro da Companhia; d) Ter sob sua responsabilidade os orçamentos, projetos e analises
econômico-financeiras; e e) Dirigir as divisões que, por deliberação do Conselho de Administração, forem
atribuídas à sua área. 3) Ao Diretor Comercial: a) Pesquisar e avaliar as oportunidades oferecidas pelo
mercado para estabelecer os objetivos de vendas; b) Organizar e executar os programas mercadológicos
em função dos objetivos definidos; e c) Dirigir as divisões que, por deliberação do Conselho de Administração, forem atribuídas à sua área. 4) Ao Diretor de Operações: a) Planejar e administrar a fabricação de
produtos; b) Promover pesquisas nos campos científico e tecnológico; e c) Dirigir as divisões que, por deliberação do Conselho de Administração, forem atribuídas à sua área. 5) Ao Diretor de Marketing: a) Desenvolver estratégias de marketing e identidade visual das marcas; b) Planejar e definir campanhas para promoção de produtos e serviços; c) Estabelecer objetivos, políticas e ações de acordo com as tendências de
mercado; e d) Dirigir as divisões que, por deliberação do Conselho de Administração, forem atribuídas à sua
área. Artigo 27 - A Diretoria reunir-se-á pelo menos uma vez por mês e sempre que convocada por um dos
seus membros, e suas deliberações serão tomadas com a presença da maioria de seus membros e por
maioria dos votos, observado o disposto no Artigo 26.1.d. § 1º - A Diretoria encaminhará ao Conselho de
Administração cópias das atas de suas reuniões e prestará as informações que permitam avaliar o desempenho das atividades da Companhia. § 2º - As atas das reuniões da Diretoria serão lavradas em livro próprio. § 3º - Fica facultada, se necessária, a participação dos diretores na reunião, por telefone, videoconferência, ou outro meio de comunicação que possa assegurar a participação efetiva e a autenticidade do seu
voto. O Diretor, nessa hipótese, será considerado presente à reunião, e seu voto será considerado válido
para todos os efeitos legais e incorporado à ata da referida reunião. Artigo 28 - Compete à Diretoria: a) A
prática de todos os atos de gestão normal do patrimônio social; e b) A orientação da política salarial. Artigo
29 - É expressamente vedado aos Diretores e aos Procuradores da Companhia o uso da denominação
social em negócios estranhos ao objeto social, bem como a prestação de avais, endossos, fianças, cauções
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e abonos de favor, salvo quando prestados em favor das suas controladas e/ou coligadas. Parágrafo
único - São nulos e inoperantes, em relação à Companhia, os atos de qualquer Diretor, procurador ou
funcionário, que a envolver em obrigações ou responsabilidades relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social e ao interesse da Companhia. Artigo 30 - Compete a 02 (dois) Diretores quaisquer, agindo sempre em conjunto, ou a um Diretor, agindo em conjunto com um procurador constituído
por dois Diretores, representar a Companhia ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, perante qualquer pessoa física, jurídica, repartição pública federal, estadual, municipal e autárquica, bem como constituir advogado, outorgando poderes da cláusula “AD JUDITIA”, sendo este último por prazo indeterminado. Referidos representantes poderão também designar procuradores “AD NEGOTIA”, em nome da
Companhia, devendo constar dos respectivos instrumentos de mandato os atos, operações que poderão
praticar e o prazo. § 1º - Todas as procurações “AD NEGOTIA” vencerão, obrigatoriamente, no dia 31 de
março do exercício seguinte ao que foram outorgadas. § 2º - A Companhia será representada isoladamente por qualquer dos membros da Diretoria, ou por Procurador com poderes para tal, nos casos de
recebimento de citações, intimações ou notificações judiciais, ou extrajudiciais e na prestação de depoimento pessoal, podendo, para tanto, a Companhia constituir mandatários ou prepostos. Artigo 31 - Compete a 02 (dois) diretores quaisquer, agindo sempre em conjunto, ou a um diretor, agindo em conjunto
com um procurador constituído por 02 (dois) diretores, gerir com amplos e ilimitados poderes todos os
negócios da Companhia, praticar todos os atos relativos ao objeto social e do interesse da Companhia,
assinando, emitindo e endossando todo e qualquer documento de responsabilidade, tais como notas
promissórias, letras de câmbio e demais títulos cambiários, contratos de qualquer natureza e demais
documentos que se façam necessários ou úteis ao giro e funcionamento normal da Companhia. Parágrafo único - Compete ainda aos representantes referidos no ‘caput’ a aquisição e a alienação de bens do
ativo permanente, contrair empréstimos e financiamentos com empresas privadas, públicas, paraestatais
de economia mista ou órgãos governamentais, bancos de desenvolvimento, de investimento, companhias de crédito, financiamento e investimento, e quaisquer outras instituições financeiras, oferecendo ou
não garantias reais, podendo, para isso, praticar atos de hipoteca, gravame ou penhor de bens patrimoniais da Companhia, assinar documentos públicos e particulares necessários a outorgar e receber escrituras e quitações e prestar avais e fianças, desde que observado o disposto na alínea “g” do Artigo 24,
deste Estatuto Social. CAPÍTULO V - CONSELHO FISCAL - Artigo 32 - O Conselho Fiscal compor-se-á
de 03 (três) a 05 (cinco) membros efetivos e de igual número de suplentes, acionistas ou não, residentes
no país, eleitos ou reeleitos pela Assembleia Geral que lhes fixará a respectiva remuneração. § 1º - O
Conselho Fiscal não funcionará de modo permanente e sim nos exercícios sociais em que for instalado
a pedido dos acionistas, nos termos do parágrafo 2º, do art. 161, da Lei nº 6.404/76. § 2º - Quando instalado o Conselho Fiscal, seus membros efetivos e suplentes, exercerão seus cargos até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizará após a sua eleição. § 3º - No caso de vaga, ausência ou impedimento permanente de um dos membros efetivos, o suplente respectivo ocupará o cargo então vago. §
4º - As reuniões poderão ser realizadas através de teleconferência, videoconferência ou qualquer outro
meio eletrônico ou tecnologicamente disponível. Os membros do Conselho poderão expressar seu voto em
tal reunião através de carta, declaração ou mensagem encaminhada à Companhia, anteriormente ou durante a realização da reunião, por fax, correio eletrônico ou qualquer outro meio eletrônico ou tecnologicamente disponível. O Conselheiro, agindo conforme o disposto acima, será considerado presente à reunião,
e seu voto será considerado válido para todos os efeitos legais e incorporado à ata da referida reunião.
Artigo 33 - O Conselho Fiscal tem as atribuições, poderes e responsabilidades que a lei lhe confere. Artigo
34 - Somente podem ser eleitos para o Conselho Fiscal pessoas naturais, residentes no país diplomados
em curso de nível universitário, ou que tenham exercido, por prazo mínimo de 03 (três) anos, cargo de
administrador de empresas ou de conselheiro fiscal. Parágrafo único - Os conselheiros diplomados em
curso de nível universitário deverão possuir graduação, especialização ou qualquer outro curso de nível
superior em finanças, contabilidade, direito, economia e/ou administração de empresas. CAPÍTULO VI EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - Artigo 35 - O exercício social iniciar-se-á no dia 01 de janeiro e encerrar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano. Artigo 36 - Anualmente,
proceder-se-á ao levantamento das demonstrações financeiras, podendo, no entanto, o Conselho de Administração autorizar a levantá-las semestralmente ou ainda a qualquer tempo que julgar conveniente aos
interesses da Companhia. Parágrafo único - A Companhia poderá, por deliberação do Conselho de Administração, declarar dividendos intercalares à conta de lucro apurado no balanço patrimonial semestral, ou
como decorrência de balanços de períodos menores, podendo ser mensal, bimestral ou trimestral, atendido, nas últimas hipóteses, o limite estabelecido no art. 204, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76, ou ainda, declarar dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou reservas de lucros, bem como o pagamento de juros sobre o capital próprio, obedecidos os limites legais. Artigo 37 - Do resultado do exercício,
serão feitas as deduções previstas no art. 189 da Lei nº 6.404/76, e, facultativamente, a participação dos
diretores, prevista neste estatuto, e da parcela que remanescer proceder-se-á da seguinte forma; a) 5%
(cinco por cento) para o fundo de reserva legal, até que o mesmo atinja a 20% (vinte por cento) do capital social; b) Parcela correspondente às reservas para contingências, nos exercícios em que a assembleia geral decidir institui-la, e para a formação de Reserva de Lucros a Realizar, na forma da Legislação
Vigente; c) 25% (vinte e cinco por cento) no mínimo, do Lucro Líquido ajustado na forma do art. 202 da
Lei nº 6.404/76, para distribuição de dividendos e/ou juros sobre o Capital Próprio, na forma da Lei nº
9.249/95, imputados aos dividendos; d) Quanto ao saldo que se verificar, depois das deduções acima, e
considerada a eventual constituição de reserva(s) permitida(s) por lei e justificada(s) no exercício a que
se referir(em), o Conselho de Administração poderá propor, e a Assembleia Geral deliberar, distribuição
aos acionistas ou sua destinação para a constituição de uma Reserva para Investimentos, que terá por
finalidade propiciar o permanente desenvolvimento da Companhia, pelo sistemático reinvestimento de
uma parcela de lucros. Esta reserva, em conjunto com as demais reservas de lucros a realizar, não poderá ultrapassar o valor do capital social, e poderá ser utilizada na absorção de prejuízos, sempre que
necessário, na distribuição de dividendos, a qualquer momento, nas operações de resgate, reembolso
ou compra de ações ou na incorporação ao Capital Social. Parágrafo único - O montante dos juros a
título de remuneração do capital próprio que vier a ser pago por opção da Companhia, na forma do art.
9º da Lei nº 9.249 de 26/12/95 poderá ser, a critério do Conselho de Administração, deduzido do valor
do dividendo obrigatório de que trata a letra “c” deste Artigo, conforme faculta o §7º do art. 9º da referida Lei. Artigo 38 - No exercício em que for atribuído aos acionistas o dividendo obrigatório previsto
na letra “c” do Artigo anterior, os Diretores poderão participar no lucro da Companhia, no montante
previsto no parágrafo 1º do art. 152 da Lei nº 6.404/76, desde que atingidas as metas fixadas no início
do exercício pelo Conselho de Administração. Artigo 39 - A Assembleia Geral dos acionistas poderá
deliberar, por decisão unânime dos acionistas presentes, a distribuição do dividendo inferior ao obrigatório, constante da letra “c” do Artigo 37, ou a retenção de todo o lucro. Artigo 40 - O dividendo deverá
ser pago, salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral, no prazo de até sessenta dias da data
em que for declarado e em qualquer caso, dentro do exercício social. Parágrafo único - Os dividendos
não reclamados dentro de 03 (três) anos, a contar da data em que forem postos à disposição do acionista, prescreverão em favor da Companhia. CAPÍTULO VII - DO ACORDO DE ACIONISTAS - Artigo
41 - Os acordos de Acionistas, devidamente registrados na sede da Companhia, que disciplinem a
compra e venda de ações, o direito de preferência na sua compra, o exercício do direito a voto ou do
poder de controle, serão sempre observados pela Companhia, cabendo à respectiva administração
abster-se de registrar transferências de ações contrárias às disposições destes acordos e ao Presidente da Assembleia Geral abster-se de computar votos lançados em discordância com os mesmos. Parágrafo único - As obrigações e responsabilidades resultantes de tais acordos serão oponíveis a terceiros tão logo tais acordos tenham sido devidamente averbados nos livros de registro da Companhia,
observado o art. 118 da Lei nº 6.404/76, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 10.303/01. CAPÍTULO VIII – LIQUIDAÇÃO - Artigo 42 - A Companhia entrará em liquidação nos casos legais, cabendo
à Assembleia Geral determinar o modo de liquidação, eleger os liquidantes e o Conselho Fiscal, que
deverão funcionar no período de liquidação, fixar os poderes dos mesmos, bem como suas respectivas
remunerações. CAPÍTULO IX - DISPOSIÇÕES FINAIS - Artigo 43 - A Assembleia Geral poderá a todo
tempo deliberar a transformação do tipo jurídico da Companhia, na forma da legislação em vigor. Artigo 44 - Os casos omissos neste Estatuto Social serão regulados pela Lei nº 6.404/76, e fulcradas nas
alterações legais introduzidas à espécie e demais leis que lhes sejam relativas e aplicáveis à matéria.
Artigo 45 - Para todos as questões oriundas deste Estatuto Social, fica eleito o foro da Comarca de
São Bento do Sul, Estado de Santa Catarina. São Bento do Sul – SC, 28 de Abril de 2021. Registrado/
Arquivado na JUCESC – Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob nº 20225428083 em
23/06/2022. Blasco Borges Barcellos – Secretário Geral em exercício.
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