
1. Data, hora e local: Aos 30/05/2022, às 9 horas, na sede social da JA Saúde Animal S.A. (“Compa-
nhia”), localizada na Travessa José Coelho de Freitas, 1.679, Centro, CEP 14.415-000, na Cidade de Pa-
trocínio Paulista/SP. 2. Convocação e Publicação: Dispensada a publicação de editais de convocação 
para esta Assembleia Geral Extraordinária, em decorrência de estarem presentes os acionistas que re-
presentam a totalidade do capital social total e votante da Companhia, conforme permitido pelo artigo 
124, §4º, da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”). 3. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital 
social total e votante da Companhia, conforme assinaturas lançadas no livro de presença de acionistas. 
4. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. José Abdo de Andrade Hellu e secretariados pela Sra. 
Márcia Angélica Monici Hellu. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) o aumento de capital da Companhia; 
e (ii) a nova redação do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista o item (i) 
da ordem do dia. 6. Deliberações: Os acionistas da Companhia, por unanimidade, decidiram sem quais-
quer ressalvas ou restrições: 6.1 Aprovar o aumento do capital social da Companhia em R$ 
105.000.000,00, mediante a emissão de 568.077 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor no-
minal (“Ações”), com preço de emissão de R$ 184,83 cada ação, fixado com base no artigo 170, §1º, I, 
da Lei nº 6.404/76, de maneira que o capital social da Companhia passará de R$ 40.000.000,00 para R$ 
145.000.000,00, dividido em 3.849.585 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 6.1.1 Con-
signar que as Ações emitidas no âmbito do aumento de capital ora aprovado são, neste ato, integral-
mente subscritas e integralizadas pelo acionista Bazille Participações S.A. (“Subscritor”), nos termos e 
condições do Boletim de Subscrição que constitui o Anexo I a presente ata, da seguinte forma: (i) 
270.513 novas ações ordinárias são integralizadas mediante a capitalização do adiantamento para fu-
turo aumento de capital (AFAC) realizado, em 29/11/2021, pelo Subscritor, em favor da Companhia, no 
valor total de R$ 50.000.000,00; (ii) 297.564 novas ações ordinárias são integralizadas nesta data, pelo 
Subscritor, em moeda corrente nacional, mediante transferência bancária para a Companhia do mon-
tante total R$55.000.000,00. 6.1.2 Consignar que os demais acionistas da Companhia renunciam ex-
pressamente ao direito de preferência a eles cabível para a subscrição das novas Ações. 6.2 Em virtude 
do aumento de capital ora aprovado, aprovar a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da 
Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: “O capital social da Companhia é de R$ 
145.000.000,00, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, dividido em 
3.849.585 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, com direito a voto” 6.3 Aprovar a nova 
redação do Estatuto Social da Companhia em sua íntegra, com a finalidade de refletir as deliberações 
ora aprovadas, a qual passará a vigorar conforme redação constante do Anexo II à presente Ata. 6.4 
Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário, de acordo com o previsto no artigo 130, §1º, 
da Lei nº 6.404/76. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a palavra foi novamente oferecida a 
todos que dela quisessem fazer uso e, ninguém se manifestando, a reunião foi suspensa pelo tempo 
necessário à lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei nº 
6.404/76. Retomada a sessão, fez-se a leitura da ata, a qual foi aprovada e assinada por todos os pre-
sentes. A presente ata é cópia fiel da ata lavrada nos livros próprios da Companhia. Patrocínio Paulista, 
30/05/2022. Mesa: José Abdo de Andrade Hellu - Presidente; Márcia Angélica Monici Hellu - Secretá-
ria. Acionistas: José Abdo de Andrade Hellu; Márcia Angélica Monici Hellu; Mariana Monici Hellu 
Maccheroni; Guaraci Reis de Lima; Bazille Participações S.A. por Thiago Aranha Leite. Jucesp nº 
289.730/22-3 em sessão de 07/06/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. Anexo II - Estatuto 
Social - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração: Artigo 1º JA Saúde Animal S.A., nome 
fantasia JA Saúde Animal (“Companhia”) é uma pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a 
forma de sociedade anônima de capital fechado, que se rege pela Lei nº 6.404/1976 e suas alterações 
posteriores (“Lei das S/A”), pelo presente estatuto social e pelas disposições legais e regulamentares 
aplicáveis, observando ainda o disposto no acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia. Ar-
tigo 2º A Companhia tem sede na Travessa José Coelho de Freitas, n° 1679, bairro Centro, na Cidade de 
Patrocínio Paulista/SP, CEP 14415-000, podendo, mediante deliberação e de acordo com critérios ado-
tados pela diretoria, atendidos os requisitos legais e regulamentares aplicáveis, abrir, manter e extin-
guir agências, filiais, escritórios e quaisquer outras dependências, em qualquer localidade do País ou do 
exterior, sempre que assim convier aos interesses sociais. Artigo 3º A Companhia tem como objeto 
social a indústria, comércio e a atividade de depósito de medicamentos e produtos para uso veterinário 
próprio e para terceiros, importação e exportação de matérias primas, embalagens, medicamentos e 
produtos para uso veterinário, poderá também participar de outros negócios empresariais na condição 
de sócia, parceira ou mediante consórcio, implantar unidades de tratamento de efluentes industriais a 
fim de atender o seu objeto principal, realizar testes e análises técnicas e ainda fabricar e comercializar 
alimentos para animais. Artigo 4º A Companhia tem prazo de duração indeterminado. Capítulo II - Do 
Capital Social e das Ações: Artigo 5º O capital social da Companhia é de R$ 145.000.000,00, totalmen-
te subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, dividido em 3.849.585 ações ordinárias nomi-
nativas, sem valor nominal, com direito a voto. Artigo 6º Cada ação ordinária corresponde ao seu titu-
lar o direito a 1 voto nas deliberações em assembleia geral. Artigo 7º A Companhia poderá, por 
deliberação da assembleia geral, aumentar o seu capital social, conforme quórum deliberativo previsto 
neste estatuto social, observado, ainda, o previsto no artigo 171 da Lei das S/A e no acordo de acionis-
tas da Companhia arquivado em sua sede. Artigo 8º A Companhia poderá adquirir as suas próprias 
ações mediante aplicação de lucros acumulados ou capital excedente ou por doação, para permanên-
cia em tesouraria ou posterior alienação ou cancelamento. Artigo 9º As ações não poderão ser transfe-
ridas ou oneradas sem que sejam observados os procedimentos e as regras estabelecidas em acordo 
de acionistas da Companhia arquivado em sua sede. §Único Toda e qualquer transferência ou oneração 
realizada em desacordo com o disposto neste estatuto social e no acordo de acionistas arquivado na 
sede da Companhia será considerada nula de pleno direito, sendo vedado à Companhia realizar seu 
registro em seus livros societários. Capítulo III - Da Assembleia Geral: Artigo 10 A assembleia geral é o 
órgão deliberativo da Companhia e reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 meses subsequentes ao 
término do exercício social para fins previstos em lei e, extraordinariamente, sempre que necessário, 
seja em função dos interesses sociais, ou de disposição deste estatuto social, de acordo de acionistas 
da Companhia arquivado em sua sede ou quando a legislação aplicável assim o exigir. §1º As assem-
bleias gerais serão convocadas por qualquer acionista, membro do conselho de administração ou pelo 
diretor presidente, devendo, ainda, ser observadas as formalidades previstas na Lei das S/A, neste es-
tatuto social e no acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia. §2º Sem prejuízo da publica-
ção no Diário Oficial e em outro jornal de grande circulação, os acionistas serão convocados para as 
Assembleias Gerais da Companhia por meio de (i) carta entregue com contrarrecibo, (ii) notificação 
extrajudicial, e/ou (iii) via e-mail, com comprovante de entrega. §3º Independentemente das formali-
dades de convocação, será considerada regular a assembleia geral a que comparecerem todos os acio-
nistas. §4º As assembleias gerais serão realizadas na sede social da Companhia, sendo certo que, em 
primeira convocação, deverão contar com a presença da totalidade dos acionistas e, em segunda con-
vocação, com o quórum legal aplicável. §5º Os acionistas poderão participar e votar nas assembleias 
gerais à distância, conforme disposto no §único do artigo 121 da Lei das S/A. Neste caso, o secretário 
da assembleia geral em questão ficará investido de plenos poderes para assinar a ata da respectiva 
assembleia geral em nome de qualquer acionista que tiver participado à distância. §6º As assembleias 
gerais da Companhia serão presididas por qualquer acionista ou diretor da Companhia, escolhido pela 
maioria dos acionistas presentes à assembleia geral. O presidente da assembleia deverá indicar, dentre 
os presentes, o secretário da mesa. §7º Salvo se de outro modo expressamente estabelecido na Lei das 
S/A, neste estatuto social ou no acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia, as deliberações 
em assembleia geral serão tomadas por maioria de votos dos presentes, não se computando os votos 
em branco, devendo ser respeitadas as disposições do acordo de acionista arquivado na sede da Com-
panhia acerca das regras para instalação, deliberação e exercício do direito de voto. §8º O presidente 
da assembleia geral da Companhia não computará o voto proferido com infração ao acordo de acionis-
tas arquivados na sede da Companhia, devendo, se for o caso, computar o voto proferido pelo acionis-
ta prejudicado, conforme o disposto no artigo 118, §§ 8º e 9º, da Lei das S.A. Capítulo IV - Da Adminis-
tração - Seção I - Normas Gerais: Artigo 11 A Companhia será administrada por um conselho de 
administração e por uma diretoria, que serão compostos e funcionarão de conformidade com a legis-
lação aplicável, o acordo de acionistas devidamente arquivado na sede da Companhia e este estatuto 
social. Artigo 12 Observado o disposto em acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia, a 
remuneração dos administradores será fixada pela assembleia geral, em montante global ou individual, 
anual ou mensal, podendo ser revista, a qualquer tempo, cabendo ao conselho de administração a 
alocação e distribuição dos valores pagos à conta de remuneração, quando a assembleia geral a fixar de 
forma global. Caberá também ao conselho de administração distribuir, quando for o caso, a participa-
ção nos lucros fixada pela assembleia geral. Seção II - Conselho de Administração: Artigo 13 O conse-
lho de administração da Companhia será composto por 5 membros efetivos, sem suplentes, eleitos 
pela assembleia geral e por ela destituíveis, a qualquer tempo, sendo que um deles será designado pela 
assembleia geral como presidente do conselho de administração, observado o disposto no acordo de 
acionistas arquivado na sede da Companhia. §1º O presidente do conselho de administração não terá 
voto de desempate nas matérias submetidas à apreciação do conselho de administração. §2º Os mem-
bros do conselho de administração serão eleitos para um mandato unificado de 2 anos, sendo permiti-
da a reeleição. Findo o mandato, os membros do conselho de administração permanecerão no exercí-
cio de seus cargos até a investidura dos novos membros eleitos, nos termos do artigo 150, §4° da Lei 
das S/A. Artigo 14 O conselho de administração da Companhia reunir-se-á (i) de forma ordinária, tri-
mestralmente; e (ii) de forma extraordinária, sempre que for solicitado por qualquer dos seus conse-
lheiros. §1º As reuniões serão convocadas por qualquer membro do conselho de administração com, 
no mínimo, 5 dias úteis de antecedência, mediante carta protocolada ou via e-mail, em ambos os casos, 
com aviso de recebimento, aos endereços dos conselheiros, do qual constarão (i) a data, hora e local da 
reunião; (ii) a ordem do dia; e (iii) cópias de todos os documentos e propostas relacionados aos temas 
constantes da ordem do dia. A convocação poderá ser dispensada quando estiverem presentes à reu-
nião todos os conselheiros. §2º Observado o disposto em acordo de acionistas da Companhia arquiva-
do em sua sede, para que seja devidamente instalada, a reunião do conselho de administração deverá 
contar, em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 3 conselheiros e, em segunda convo-
cação, caso necessária, com a presença de qualquer número de conselheiros. §3º As reuniões do con-
selho de administração poderão ser realizadas presencialmente, por meio de telefone, teleconferência, 
videoconferência ou outro meio de comunicação adequado, desde que todos os membros presentes 
possam ouvir uns aos outros e tenham cópias de todos os materiais a serem apresentados ou discuti-
dos em tal reunião. Neste caso, o secretário da reunião ficará investido de plenos poderes para assinar 
a ata da reunião em nome dos conselheiros participantes que não estejam fisicamente presentes. Arti-
go 15 Nas reuniões do conselho de administração: (i) um Conselheiro poderá ser representado por 
outro conselheiro, bastando, para tanto, que o conselheiro presente mostre autorização por escrito do 
conselheiro ausente, autorização essa que poderá ser feita via e-mail ou outro meio eletrônico, ante-
riormente à realização da reunião; e (ii) serão válidos os votos proferidos pelo conselheiro que estiver 
presente à reunião por meio de telefone, teleconferência, videoconferência ou outro meio de comuni-
cação adequado, nos termos do Artigo 14, §3º deste estatuto social, e que forem feitos por e-mail ou 
qualquer meio eletrônico reconhecido e factível de comprovação. Artigo 16 As reuniões do conselho 
de administração serão (i) presididas por qualquer membro do conselho de administração, o qual será 
escolhido pela maioria dos conselheiros presentes à reunião; e (ii) secretariadas por quem for indicado 
pelo presidente. Artigo 17 As deliberações serão aprovadas pelo voto da maioria dos membros presen-
tes à reunião, salvo se outro quórum for expressamente previsto na Lei das S/A e/ou no acordo de 
acionistas da Companhia arquivado em sua sede. Artigo 18 Em casos específicos, qualquer conselheiro 
poderá permitir a participação de terceiros nas reuniões do conselho de administração, com a finalida-
de de prestar esclarecimentos de ordem técnica ou acompanhar as deliberações, assessorando ou não 
um conselheiro, sendo, no entanto, vedado o direito de voto. Artigo 19 O conselho de administração 
poderá criar comitês ou grupos de trabalho com objetivos específicos e definidos para auxiliar ou orien-
tar a administração da Companhia, cujos membros poderão ser membros da administração ou não. 
Seção III - Diretoria: Artigo 20 A Companhia será administrada por uma diretoria composta por no 
mínimo 2 diretores, todos residentes no País, acionistas ou não, sendo 1 designado diretor presidente, 
1 diretor financeiro e os demais, caso haja, diretores sem designação específica, observado o disposto 
em acordo de acionistas da Companhia arquivado em sua sede. Artigo 21 O mandato dos diretores será 
de 2  anos, podendo ser renovado por decisão do conselho de administração. Findo o mandato, os 
membros da diretoria permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura dos novos membros 
eleitos, nos termos do artigo 150, §4° da Lei das S/A. §Único. Os membros da diretoria serão investidos 
em seus cargos mediante a assinatura de termo de posse a ser lavrado em livro próprio, observadas as 
prescrições legais. Artigo 22 Nas ausências ou impedimentos temporários de qualquer diretor, este 
poderá indicar como substituto outro diretor que já esteja em exercício para servir durante sua ausên-
cia ou impedimento, o qual exercerá todas as funções e terá os poderes, direitos e deveres do diretor 
substituído. Em caso de vacância, uma reunião do conselho de administração deverá ser convocada 
para eleger o substituto, com observância ao disposto no acordo de acionistas arquivado na sede da 
Companhia. Artigo 23 Ressalvadas as matérias de competência ou que dependam da aprovação prévia 
da assembleia geral ou do conselho de administração, as questões e decisões de gestão diária da Com-
panhia serão tomadas pela diretoria, observados os planos de negócios e orçamentos anuais ou pluria-
nuais da Companhia. Artigo 24 Todos os atos e documentos que importem responsabilidade ou obriga-
ção da Companhia, tais como escrituras de qualquer natureza, cheques, promissórias, letras de câmbio, 
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ordens de pagamento, títulos de dívida em geral, contratos, inclusive os de empréstimo, serão obriga-
toriamente assinados, observado o disposto no §1º abaixo, por: (i) qualquer diretor em conjunto com 
o diretor financeiro; (ii) por 1 diretor em conjunto com 1procurador com poderes específicos; ou (iii) 
por 2 procuradores com poderes específicos em conjunto. §1º A nomeação de procuradores somente 
se dará mediante a assinatura conjunta de um diretor em conjunto com o diretor financeiro, sempre 
feita por mandato escrito. Do instrumento de mandato devem constar, expressamente, os poderes 
conferidos e o prazo de validade, que não será superior a 01 ano, salvo para fins de representação da 
companhia em juízo, em cujo caso o prazo de validade poderá ser indeterminado. §2º São expressa-
mente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Companhia, os atos de qualquer diretor, 
procurador, empregado ou representante, que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou 
operações estranhos ao objeto social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer garantias em 
favor de terceiros, salvo quando expressamente autorizados pelo conselho de administração ou pela 
assembleia geral, de acordo com as disposições legais e as previsões do acordo de acionistas da Com-
panhia arquivado em sua sede. Capítulo V - Conselho Fiscal: Artigo 25 O conselho fiscal funcionará de 
modo não permanente, com os poderes e atribuições a ele conferidos por lei, e somente será instalado 
por deliberação da assembleia geral, ou a pedido dos acionistas, nas hipóteses previstas na Lei das S/A. 
Artigo 26 Quando instalado, o conselho fiscal será composto de 3 membros efetivos e suplentes em 
igual número, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela assembleia geral, observado o disposto no 
artigo 162 da Lei das S/A. §1º Os membros do conselho fiscal terão o mandato unificado de 1 ano, po-
dendo ser reeleitos. §2º Os membros do conselho fiscal, em sua primeira reunião, elegerão o seu pre-
sidente. §3º Os membros do conselho fiscal serão substituídos, em suas faltas e impedimentos, pelo 
respectivo suplente. §4º Ocorrendo a vacância do cargo de membro do conselho fiscal, o respectivo 
suplente ocupará seu lugar; não havendo suplente, a assembleia geral será convocada para proceder à 
eleição de membro para o cargo vago. §5º Somente receberá a remuneração o conselheiro fiscal que 
efetivamente exercer suas funções e sua remuneração será proporcional ao tempo de funcionamento 
do conselho fiscal. Capítulo VI - Acordo de Acionistas: Artigo 27 A Companhia observará o acordo de 
acionistas arquivado em sua sede, cabendo (i) à administração da Companhia abster-se de registrar 
transferências ou oneração de ações contrárias às suas disposições e (ii) ao presidente das assembleias 
gerais e das reuniões do conselho de administração da Companhia abster-se de computar os votos 
proferidos em infração a tal acordo, bem como tomar as demais providências dos §§ 8º e 9º do Artigo 
118 da Lei das S/A. Capítulo VII - Do Exercício Social, Balanços, Lucros e sua Aplicação: Artigo 28 O 
exercício social se inicia em 1º/01 e se encerra em 31/12 de cada ano. §Único. Ao fim de cada exercício 
serão elaboradas as demonstrações financeiras da Companhia, com a observância das prescrições le-
gais. As demonstrações financeiras serão apresentadas à assembleia geral, juntamente com a proposta 
de destinação do lucro líquido do exercício elaborada pela diretoria da Companhia e aprovada pelo 
conselho de administração, observado o que a respeito dispuserem a Lei das S/A, este estatuto e o 
acordo de acionistas da Companhia arquivado em sua sede. Artigo 29 O lucro líquido da Companhia 
apurado em cada exercício, ajustado para fins do cálculo de dividendos nos termos do artigo 202 da Lei 
das S/A, observará a seguinte ordem de dedução: i. 5% serão aplicados, antes de qualquer outra desti-
nação, na constituição da reserva legal, que não excederá a 20% do capital social. No exercício em que 
o saldo da reserva legal acrescido dos montantes das reservas de capital de que trata o §1º do artigo 
182 da Lei das S/A exceder 30% do capital social, não será obrigatória a destinação de parte do lucro 
líquido do exercício para a reserva legal; ii. Uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, 
poderá ser destinada à formação de reserva para contingências e reversão das mesmas reservas forma-
das em exercícios anteriores, nos termos do artigo 195 da Lei das S/A; iii. Uma parcela destinada ao 
pagamento de um dividendo obrigatório não inferior, em cada exercício, a 25% do lucro líquido anual 
ajustado, na forma prevista pelo artigo 202 da Lei de S/A; iv. No exercício em que o montante do divi-
dendo obrigatório, calculado nos termos do item (iii) acima, ultrapassar a parcela realizada do lucro do 
exercício, a assembleia geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à 
constituição de reserva de lucros a realizar, observado o disposto no artigo 197 da Lei das S/A; v. A 
parcela remanescente do lucro líquido será destinada à reserva de investimento e expansão, que tem 
por finalidade reforçar o capital social e de giro da Companhia, objetivando assegurar adequadas con-
dições operacionais que não excederá a 80% do capital social. O saldo desta reserva, somado aos saldos 
das demais reservas de lucros, excetuadas as reservas de lucros a realizar e as reservas para contingên-
cias, não poderá ultrapassar o valor do capital social. Uma vez atingido esse máximo, a assembleia geral 
poderá deliberar sobre a aplicação do excesso na integralização ou no aumento do capital social, ou na 
distribuição de dividendos. Artigo 30 Por proposta da diretoria, ad referendum da assembleia geral, 
poderá a Companhia pagar ou creditar juros aos acionistas, a título de remuneração do capital próprio 
destes últimos, observada a legislação aplicável. As eventuais importâncias assim desembolsadas po-
derão ser imputadas ao valor do dividendo obrigatório previsto neste estatuto social. §1º Em caso de 
creditamento de juros aos acionistas no decorrer do exercício social e atribuição dos mesmos ao valor 
do dividendo obrigatório, os acionistas serão compensados com os dividendos a que têm direito, sen-
do-lhes assegurado o pagamento de eventual saldo remanescente. Na hipótese de o valor dos dividen-
dos ser inferior ao que lhes foi creditado, a Companhia não poderá cobrar dos acionistas o saldo exce-
dente. §2º O pagamento efetivo dos juros sobre o capital próprio, tendo ocorrido o creditamento no 
decorrer do exercício social, se dará por deliberação da diretoria, no curso do exercício social ou no 
exercício seguinte, mas nunca após as datas de pagamento dos dividendos. Artigo 31 A Companhia, por 
deliberação dos acionistas, poderá levantar balanços semestrais, trimestrais ou mensais, bem como 
declarar dividendos à conta de lucros apurados nesses balanços. A Companhia, por deliberação dos 
acionistas, poderá, ainda, declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de re-
servas de lucros existentes no último balanço anual. §1º A remuneração paga nos termos deste artigo 
poderá ser imputada ao dividendo obrigatório e os dividendos intermediários ou intercalares não po-
derão exceder ao montante das reservas de capital da Companhia. §2º A distribuição de dividendos, 
sejam os obrigatórios, intermediários ou intercalares, deverá respeitar a situação financeira da Compa-
nhia. Os acionistas poderão deliberar em assembleia geral ordinária que os dividendos e lucros sobre o 
capital próprio apurados anualmente sejam reinvestidos na Companhia, nos termos do ajustado em 
acordo de acionistas. Artigo 32 A assembleia geral poderá deliberar a capitalização de reservas de lu-
cros ou de capital, inclusive as instituídas em balanços intermediários, observada a legislação aplicável. 
Capítulo VIII - Da Dissolução, da Liquidação e da Extinção da Companhia Artigo 33 A Companhia en-
trará em liquidação nos casos previstos em Lei, competindo à assembleia geral estabelecer o modo de 
liquidação, elegendo o liquidante e o conselho fiscal, se houver, que deverá funcionar durante todo o 
período de liquidação. §Único. Quando deliberada, a liquidação da Companhia se fará de maneira a 
não gerar a desvalorização dos ativos, que serão alienados de maneira ordenada, quanto ao modo e ao 
prazo de sua liquidação. Capítulo IX - Da Solução de Controvérsias: Artigo 34 A Companhia, seus acio-
nistas e administradores, bem como seus sucessores ou herdeiros, a qualquer título, envidarão seus 
melhores esforços para solucionar amigavelmente qualquer divergência oriunda deste estatuto social. 
Não sendo possível, contudo, chegar a uma solução amigável, todo e qualquer litígio ou controvérsia 
originário ou decorrente do presente estatuto social, inclusive aqueles relativos à sua validade, eficácia, 
cumprimento, interpretação e suas consequências (“Disputa”), será definitivamente decidido por arbi-
tragem, nos termos da Lei nº 9.307/96, e de acordo com as disposições a seguir. Essa previsão inclui, 
mas não se limita, a controvérsias relativas à administração da Companhia, além de disputas sobre 
exercício do direito de voto, alteração do capital social, distribuição de lucros, transferência de ações, 
dissolução (total ou parcial), liquidação e a responsabilidade civil dos administradores. §1º A arbitra-
gem deve ser instituída e ter lugar de acordo com o regulamento de arbitragem (“Regulamento”) da 
Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial – Brasil (a “CAMARB” ou “Câmara”), sendo tal Regula-
mento incorporado a esta cláusula por referência, exceto no que este for modificado pelas disposições 
a seguir.  §2º A arbitragem deverá ser conduzida no idioma português. A arbitragem terá sede na Cida-
de de São Paulo, Estado de São Paulo, onde a sentença arbitral deverá ser proferida. Os árbitros não 
terão poderes para decidir qualquer Disputa com base em regras de equidade. §3º O tribunal arbitral 
será composto por 3 árbitros (“Tribunal Arbitral”), sendo um indicado pelo requerente, ou requerentes, 
conjuntamente; e outro, pelo requerido, ou requeridos, conjuntamente. As indicações de árbitros pe-
lo(s) requerente(s) e pelo(s) requerido(s) serão feitas em prazo comum a ser fixado pela Câmara após a 
apresentação de resposta pelo(s) requerido(s). Dentro de 15 dias após a confirmação de seus nomes 
pela Câmara, os 2 (dois) árbitros indicados pelas partes deverão indicar o terceiro árbitro, que presidirá 
o Tribunal Arbitral. Caso qualquer das partes ou os árbitros indicados por elas deixem de proceder à 
indicação, esta será realizada de acordo com o Regulamento. §4º Todos os custos e despesas relativos 
ao procedimento arbitral serão divididos e pagos em partes iguais por cada polo durante o procedi-
mento. A sentença arbitral deverá atribuir à parte perdedora, ou a ambas as partes, na proporção das 
suas respectivas sucumbências, a responsabilidade pelo reembolso, à parte vencedora, dos custos e 
despesas da arbitragem, incluindo os custos administrativos da Câmara, honorários de peritos e árbi-
tros, bem como pelos honorários de sucumbência relativos à arbitragem com base nos parâmetros fi-
xados no Código de Processo Civil. Outras despesas, tais como honorários contratuais de advogado, 
despesas gerais e quaisquer outros custos incorridos pelas partes não deverão ser objeto de reembol-
so. §5º Sem prejuízo da presente cláusula arbitral, fica eleito o foro da Cidade de São Paulo/SP - com 
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para os fins exclusivos de: (i) assegurar a 
instituição e/ou o resultado útil da arbitragem; (ii) obter medidas urgentes ou cautelares para proteção 
ou salvaguarda de direitos previamente à instituição do Tribunal Arbitral, sem que isso seja considera-
do como renúncia à arbitragem; (iii) promover a execução de qualquer decisão do Tribunal Arbitral, (iv) 
propor quaisquer outras medidas permitidas pela Lei nº 9.307/96 e/ou (v) promover a execução espe-
cífica de obrigações líquidas e certas (incluindo multas eventualmente aplicáveis), sendo certo que o 
eventual pedido de medida cautelar ou antecipação de tutela ao poder judiciário não afetará, ou repre-
sentará renúncia à existência, validade e eficácia desta convenção de arbitragem. §6º Após a constitui-
ção do Tribunal Arbitral, este poderá proferir decisão substitutiva que confirme, modifique ou delimite 
os termos e/ou eficácia da medida concedida anteriormente pelo poder judiciário, nos termos da Lei 
aplicável. Uma vez devidamente constituído, o Tribunal Arbitral deterá competência exclusiva para a 
decretação de quaisquer medidas cautelares ou de urgência. Os acionistas afastam expressamente 
qualquer regra que limite a escolha de árbitros à lista de árbitros da Câmara. §7º A sentença arbitral 
será final e resolverá definitivamente a Disputa entre as partes objeto da arbitragem e, tal como quais-
quer ordens ou medidas determinadas pelo Tribunal Arbitral, vinculará as partes envolvidas e seus su-
cessores. §8º A arbitragem será confidencial e as partes envolvidas não deverão revelar a nenhum 
terceiro nenhuma informação ou documentação apresentada na arbitragem que não seja de domínio 
público, ou provas ou materiais produzidos em razão da arbitragem, ou qualquer ordem ou laudo 
proferido na arbitragem, exceto, e apenas na medida em que (i) tal revelação seja exigida para cumpri-
mento de obrigações impostas por lei ou por autoridade competente; (ii) as respectivas informações 
tenham se tornado públicas por qualquer outro meio não relacionado à revelação pelas partes envol-
vidas ou por seus representantes a qualquer título; e (iii) a divulgação dessas informações for necessá-
ria para que uma das partes envolvidas recorra ao poder judiciário nas hipóteses previstas na Lei de 
Arbitragem, obrigando-se, neste caso, a requerer a tramitação do respectivo processo sob segredo de 
justiça. Todas e quaisquer controvérsias relativas à confidencialidade objeto deste Artigo deverão ser 
decididas pelo Tribunal Arbitral. Capítulo X - Das Disposições Finais: Artigo 35 A Companhia manterá e 
observará em todas suas atividades, de acordo com as melhores práticas de mercado, as Leis de Pre-
venção e Combate à Corrupção, políticas de compliance e as diretrizes legais de proteção geral de da-
dos, devendo, ainda, determinar um responsável dentro do seu quadro técnico gerencial como respon-
sável por difundir e verificar a aplicação pela Companhia em conformidade com tais leis, políticas e 
diretrizes. §único Para os fins deste Artigo, “Leis de Prevenção e Combate à Corrupção” significa quais-
quer leis, decretos, portarias, resoluções, regulamentos ou instruções relacionadas (i) à prevenção e ao 
combate à corrupção e ao suborno, governamental ou comercial, incluindo a legislação de combate a 
conflito de interesses na administração pública, improbidade administrativa, fraude à licitação e em 
contratos públicos, infrações eleitorais, aplicáveis aos negócios e relações dos acionistas e da Compa-
nhia, bem como de cada uma de suas subsidiárias, sócias e acionistas, as quais proíbem, por exemplo, 
a oferta, promessa, transferência, pagamento, ou autorização de pagamento ou transferência, direta 
ou indiretamente, de qualquer vantagem pecuniária indevida a quaisquer pessoas, especialmente se 
ocupantes de cargo, emprego ou função na administração pública direta ou indireta, nacional ou es-
trangeira, sendo exemplos dessas normas, no Brasil, o Decreto-Lei n° 2.848/1940, a Lei n° 8.429/1992, 
a Lei n° 8.666/1993, a Lei nº 12.846/2013, o Decreto nº 3.678/2000, o Decreto nº 4.410/2002, o Decre-
to nº 5.687/2006, e, no exterior, o United Kingdom Bribery Act de 2010, o United States Foreign Corrupt 
Practices Act de 1977, assim como outras normas aderentes à Convenção sobre o Combate da Corrup-
ção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais da OCDE; (ii) à 
prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro, incluindo a manutenção de registros financeiros e 
obrigações de declaração, aplicáveis aos negócios e relações dos Acionistas e da Companhia e de cada 
uma de suas Subsidiárias, sócias e acionistas, sendo exemplo dessas normas, no Brasil, a Lei n° 
9.613/1998. Artigo 36 Em caso de omissão ou dúvida referente a este estatuto social, estes serão resol-
vidos pela assembleia geral e regulados de acordo com que preceitua a Lei das S/A. Artigo 37 Observa-
do o disposto em acordo de acionistas da Companhia arquivado em sua sede, é vedado à Companhia 
conceder financiamentos ou garantias de qualquer espécie a terceiros, sob qualquer modalidade, para 
negócios estranhos aos interesses sociais.
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