
 

 

ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. 

Companhia Aberta   

CNPJ/ME nº 00.359.742/0001-08  

NIRE 35 3 0050479 8  

  

ATA DA 87ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 REALIZADA EM 19 DE MAIO DE 2022  

  

1. Data, Hora e Local: aos 19 dias de maio de 2022, às 11 horas, de forma digital, 

sendo considerada como realizada na sede social da Companhia, localizada na Rua 

Messias Pereira de Paula nº 333, parte 3, bairro Elton Ville, Cep 18046-640, em 

Sorocaba, Estado de São Paulo. 

  

2. Convocação: dispensada, considerando a participação da totalidade dos 

membros do Conselho de Administração da Companhia.  

  

3. Presença: totalidade dos membros do Conselho de Administração. 

 

4. Mesa: os trabalhos foram presididos por Ana Carolina Paifer e secretariados por 

Zilla Patricia Bendit. 

 

5. Ordem do dia:  reuniram-se os conselheiros para examinar, discutir e votar a 

respeito da fixação da data de pagamento de dividendos obrigatórios aos acionistas da 

Companhia, conforme determinado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 

realizada em 29 de abril de 2022 (“Assembleia”). 

 

6. Deliberações: os membros do Conselho de Administração deliberaram, depois de 

amplamente examinada e discutida a matéria, aprovar, por unanimidade de votos dos 

conselheiros presentes que os dividendos pagos a título de dividendos mínimos 

obrigatórios, no montante de R$ 1.441.612,60 (um milhão, quatrocentos e quarenta e 

um mil, seiscentos e doze reais e sessenta centavos) correspondendo ao valor de 

R$0,06897999492 por ação, serão pagos em 20 de maio de 2022, na forma 

determinada na Assembleia. 

   

7. Encerramento: nada mais havendo a ser tratado, a palavra foi dada a quem dela 

quisesse fazer uso e, em razão da ausência de manifestações, o presidente declarou 

encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta 

ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes e assinada. 

  

 

Sorocaba, 19 de maio de 2022. 
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Presidente 
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Zilla Patricia Bendit 

 

 

 


