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COMPANHIA ABERTA 

 
ATA DA 75ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2021 

 
I - Data, Hora e Local: Aos 25 dias do mês de janeiro de 2021, às 14 horas, na sede 

social da Companhia, localizada na Rua Messias Pereira de Paula nº 333, bairro Elton 

Ville, Cep 18046-640, em Sorocaba, Estado de São Paulo. 
 

II - Presenças: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração. 

 
III - Composição da Mesa: Na forma do Estatuto Social, assumiu a Presidência da 

mesa diretora dos trabalhos, a Srta. Ana Carolina Paifer, o qual convidou a mim, 

Maria Cecília Paifer de Carvalho, para servir de Secretária, ficando assim composta a 
mesa.  

 

IV – Ordem do Dia: Submeter aos membros do Conselho acerca de: a) apreciar a 
proposta de venda da Companhia TAKION TECHNOLOGY S.A. (“TAKION S.A.”), 

atualmente subsidiária da ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., por 

conta de, neste momento, as atividades não fazerem parte do core business da 

Companhia, e, com a possibilidade desta empresa adquirente realizar um projeto que 
tem como objetivo o desenvolvimento educacional voltado à área de criptomoedas, e 

também levar ao mercado ferramentas para que investidores possam utiliza-lo. b) 

Aprovar os termos da transação realizada entre a companhia e o adquirente, com o 
valor de venda estipulado em R$ 100.000,00 (cem mil reais) pela totalidade do capital 

social da TAKION S.A., ficando sob titularidade da ATOM a quantidade de 10% (dez 

por cento) dos tokens hoje detidos pela TAKION S.A.. 
 

V – Encaminhamento e Deliberações: V.1. Em consonância com a Ordem do Dia, 

foi apresentado aos Conselheiros todas as informações da proposta da venda do 
controle da TAKION S.A., e, por unanimidade de votos, a) Apreciaram e concordaram 

com a proposta referente a venda desta empresa subsidiária, principalmente por 

conta de as atividades de criptomoedas não fazerem parte do core business da 

Companhia, reforçando o objetivo de a Companhia concentrar seus esforços em ser 
uma das maiores publicadoras de conteúdos financeiros do país e fortalecer o seu 

desenvolvimento e crescimento nessa área. Destacou-se na análise que para os 

detentores dos tokens (takions), neste momento, não haverá nenhuma mudança, e 
estes detentores passarão a ter um controlador que irá desenvolver as atividades da 

empesa e focar no desenvolvimento do projeto. 

b) Aprovaram os termos do contrato da transação a ser realizada entre a companhia 

e o adquirente, com o valor de venda estipulado em R$ 100.000,00 (cem mil reais) 
pela totalidade do capital social da TAKION S.A., ficando sob titularidade da ATOM a 

quantidade de 10% (dez por cento) dos tokens hoje detidos pela TAKION S.A. 

 
VI - Conclusão: Concluídos os assuntos em pauta e nada mais havendo a ser tratado, 

foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada esta ata que, lida e aprovada, será 

assinada pelos Senhores Conselheiros.  
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Sorocaba (SP), 25 de janeiro de 2021. (a.a.) Conselheiros: Ana Carolina Paifer 

(Presidente), Maria Cecília Paifer de Carvalho (Secretária), Douglas Luiz Bamberg e 

Zilla Patricia Bendit. 
  

Certifico que a presente é cópia fiel da original lavrada no livro de Atas de Reuniões 

do Conselho de Administração da Atom Empreendimentos e Participações S.A. 
 

 

 

 

Ana Carolina Paifer  

Presidente 

 

 

Maria Cecília Paifer de Carvalho 

Secretária 

 


