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QUINTA-FEIRA 18 DE AGOSTO DE 2022

Holding Codesa S.A.
CNPJ/ME nº 45.024.766/0001-44 - NIRE 353.0058505-4

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16/08/2022
1. Data, Hora e Local: Aos 16/08/2022, às 10h00, na sede da Holding CODESA S.A., na cidade 
e Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 940, 6º andar, Conjunto 61, Itaim Bibi, CEP 
04.534-004 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada em razão da 
presença da única acionista, nos termos do Artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei  S.A.”), 
conforme assinatura aposta no Livro de Presença de Acionistas. 3. Composição da Mesa: Sr. Nilto 
Calixto Silva - Presidente; e Sr. Victor Gallo Otozato - Secretário. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre 
o aumento do capital social da Companhia, com a consequente alteração do Estatuto Social da 
Companhia. 5. Deliberações: A única acionista, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas, decidiu 
o quanto segue: 5.1 Aprovar o aumento do capital social da Companhia, já totalmente subscrito 
e integralizado, que passa de R$ 400,00 para R$ 100.000.400,00 representando, portanto, um 
aumento de R$ 100.000.000,00, mediante a emissão de 100.000.000 novas ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 1,00 cada, em tudo idênticas àquelas 
já existentes, sendo, neste ato, totalmente subscritas e, em até 30 dias, integralizadas em moeda 
corrente nacional, conforme Boletim de Subscrição que integra a presente Ata como Anexo I. 5.2 
Tendo em vista a deliberação acima, aprovar a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da 
Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Art. 5º. O capital social da Companhia é 
de R$ 100.000.400,00, dividido em 100.000.400 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 
5.3 Autorizar a Diretoria da Companhia para que pratique todos os atos necessários à formalização 
do aumento de capital ora aprovado, podendo, para tanto, assinar todos os documentos e cumprir 
todas as formalidades necessárias. 6. Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a ser tratado, 
o Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, 
foi suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, lida e achada 
conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Sr. Nilto Calixto Silva - Presidente; 
Sr. Victor Gallo Otozato - Secretário. Acionista Presente: Fundo de Investimento em Participações 
Shelf 119 - Multiestratégia. Confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 16/08/2022. 
Mesa: Nilto Calixto Silva - Presidente, Victor Gallo Otozato - Secretário.
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