
 

 

ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. 

Companhia Aberta   

CNPJ/ME nº 00.359.742/0001-08  

NIRE 35 3 0050479 8  

  

ATA DA 86ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2022  

  

1. Data, Hora e Local: aos 29 dias de março de 2022, às 17 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 seguinte ordem do dia: 

 

5.1. proposta a ser submetida à assembleia geral de: (i) aumento do capital social da 

Companhia em R$ 8.833.947,08 (oito milhões, oitocentos e trinta e três mil, 

novecentos e quarenta e sete reais e oito centavos), mediante a capitalização de 

parcela das reservas de lucros que excede o capital social, em cumprimento ao 

disposto no art. 199 da Lei das S.A., atribuindo-se 2.905.904 (dois milhões, 

novecentos e cinco mil, novecentas e quatro) novas ações ordinárias, nominativas, 

escriturais e sem valor nominal, aos seus acionistas, a título de bonificação, na 

proporção de 0,14 (catorze centésimos) de uma nova ação para cada 1 (uma) ação 

existente; (ii) alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social para refletir o 

aumento do capital social caso venha ser aprovada a matéria proposta nos termos 

do item 5.3 (i) acima; (iii) a consolidação do Estatuto Social da Companhia caso 

venha a ser aprovada as matérias propostas nos termos dos itens 5.3 (i) e (ii) 

acima; 

 

5.2. a redação do Manual e Proposta da Administração, a ser submetido à Assembleia 

Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia a ser convocada para deliberar 

sobre (i) as contas dos administradores, o relatório da administração e as 



 

 

demonstrações financeiras da Companhia, incluindo as notas explicativas, 

acompanhadas do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício 

social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e (ii) a proposta da administração 

para a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro 

de 2021, conforme deliberadas em Reunião do Conselho de Administração 

realizada em 11 de março de 2022, às 14:00 h, bem como (iii) as matérias do item 

5.1 acima (“Assembleia”); e 

 

5.3. a convocação de Assembleia a ser realizada, em primeira convocação, no dia 29 

abril de 2022, às 9:00 h, tendo por ordem do dia as matérias constantes dos itens 

5.1. e 5.2. acima. 

 

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

amplamente examinada e discutida a matéria, o seguinte:   

 

6.1. aprovar, por unanimidade de votos dos conselheiros presentes, a proposta a ser 

submetida à assembleia geral de: 

 

6.1.1. o aumento de capital da Companhia em R$ 8.833.947,08 (oito milhões, 

oitocentos e trinta e três mil, novecentos e quarenta e sete reais e oito 

centavos, mediante a capitalização da parcela da Reserva Estatutária de Lucros 

que excede o capital social, em cumprimento ao disposto no art. 199 da Lei das 

S.A., atribuindo-se 2.905.904 (dois milhões, novecentos e cinco mil, novecentas 

e quatro) novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, 

aos Acionistas, a título de bonificação, na proporção de 0,14 (catorze centésimos) 

de uma nova ação para cada 1 (uma) ação existente, passando o capital social de 

R$ 5.080.323,75 (cinco milhões, oitenta mil, trezentos e vinte três reais e setenta 

e cinco centavos) para R$13.914.279,83 (treze milhões, novecentos a catorze mil, 

duzentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos), representado por 

23.804.898 (vinte e três milhões, oitocentos e quatro mil, oitocentas e noventa e 

oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.  

 

6.1.1.1. As ações bonificadas serão de mesma espécie e classe das ações 

ordinárias atualmente emitidas pela Companhia e conferirão aos seus 

titulares os mesmos direitos e vantagens das ações ordinárias atualmente 

emitidas pela Companhia, a partir da data da Assembleia, com exceção dos 

dividendos declarados na AGO. 

 

6.1.1.2. Para fins do artigo 10, da Lei nº 9.249/1995, e do artigo 58, da 

Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.585/2015, o custo de 

aquisição será de R$3,04 (três reais e quatro centavos) por ação com base 



 

 

na média ponderada (pelo volume diário de negociação) dos preços de 

fechamento diários da cotação das ações de emissão da Companhia nos 90 

(noventa) últimos pregões da B3.  

 

6.1.1.3. As ações bonificadas serão entregues de acordo com as posições 

acionárias existentes no encerramento do pregão da B3 na data da 

Assembleia (data-base), respeitadas as negociações realizadas até a data da 

Assembleia, inclusive. As ações da Companhia serão negociadas ex-direitos 

a partir do dia seguinte à realização da Assembleia, inclusive. 

 

6.1.1.4. As ações bonificadas serão creditadas pela Companhia aos 

Acionistas em 4 de maio de 2022.  

 

6.1.1.5. O crédito das ações bonificadas observará os procedimentos da 

instituição financeira prestadora dos serviços de escrituração das ações de 

emissão da Companhia, conforme informações de aviso aos acionistas a ser 

divulgado oportunamente pela Companhia. 

 

6.1.1.6. A bonificação será efetuada em números inteiros e os acionistas 

que desejarem transferir frações de ações oriundas da bonificação, em 

conformidade com o art. 169, § 3º, da Lei das S.A., poderão efetuar as 

transferências por meio de negociações realizadas privadamente em 

mercado de balcão não organizado no período de 9 de maio a 8 de junho de 

2002. Transcorrido esse período, eventuais sobras decorrentes das frações 

de ações serão separadas, agrupadas em números inteiros e vendidas em 

leilão na B3 e o valor líquido apurado será disponibilizado aos acionistas 

titulares das eventuais frações, em data a ser divulgada pela Companhia. 

 

6.1.2. caso venha ser aprovada a matéria proposta nos termos do item 6.1.1. 

acima, a alteração do caput do art. 5º do Estatuto Social, que passará a vigorar 

com a seguinte nova redação: 

 

“ARTIGO 5° - O Capital Social da sociedade é de R$ R$ 13.914.270,83 

(treze milhões, novecentos e quatorze mil, duzentos e setenta reais 

e oitenta e três centavos), representado por 23.804.898 (vinte e três 

milhões, oitocentos e quatro mil, oitocentas e noventa e oito) ações 

ordinárias nominativas e sem valor nominal.” 

 

6.1.3. caso venha ser aprovada a matéria proposta nos termos dos itens 6.1.1 e 

6.1.2 acima, a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que, 

contemplando a reforma deliberada no item 6.1.2 acima, passará a vigorar com a 



 

 

redação constante que seguirá anexa ao Manual e Proposta da Administração a 

ser submetido à Assembleia da Companhia; 

 

6.2. aprovar, por unanimidade de votos dos conselheiros presentes, a redação do 

Manual e Proposta da Administração a ser submetido à Assembleia da 

Companhia; e 

 

6.3. aprovar, por unanimidade de votos dos conselheiros presentes, a convocação de 

Assembleia a ser realizada, em primeira convocação, no dia 29 abril de 2022, às 

9:00 horas, na forma do edital de convocação que seguirá anexo ao Manual e 

Proposta da Administração da Assembleia da Companhia. 

   

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, 29 de março de 2022 
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Secretária 
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