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j"Companhia")

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAls ORDINARIA E EXTKAOKDiNAnIA
REALIZADAS EM 29 DE ABRIL DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Aos 29(vinte e nave) dias do m6s de abril de 2021(dois mile vinte e um), is
15h, na modalidade digital, tendo os acionistas possibilidade de participar e votar a distincia.
mediante boletim de voto ou atuag5o remota, via sistema eletr6nico na plataforma digital Google
Meet, nos termos da Instrugio Normativa DRE] NP 81, de ].0 de junho de 2020 ("IN 81"),
considerando, para efeitos legais, como realizada na sede da Companhia, localizada na Alameda
Ministro Rocha Azevedo, ne 346, na Cidade e Estado de S3o Paulo, CEP 01410-901.

AVISO AOS ACIONISTAS: Aviso aos Acionistas publicado no Di6rio Oficial Empresarial do Estado de

Sio Paulo, no dia 27 de fevereiro, na p6gina 70, e no Jornal Valor Econ6mico, na edigao dos dias 27,
28 de fevereiro, e Olde margo de 2021, na p6gina B9.

CONVOCAgAO: Edital de convocagio publicado no Di6rio Oficial Empresarial do Estado de Sio
Paulo, nos dias 20, 21 e 23 de abril de 2021, nas pgginas 120, 131 e 140, respectivamente, e no
Jornal Valor Econ6mico, na edigao dos dias 20, 22 e 23 de abril de 2021, nas pgginas B7, Bll e C5.
respectivamente

PRESENgAS: Compareceram is Assembleias Gerais Ordin6ria e Extraordin6ria, os acionistas
representantes de, aproximadamente, 85,04% do capital votante, conforme assinaturas constantes
do Livro de Presenga de Acionistas da Companhia.

MESA: Presidente: Fabiano Catran; e Secret6ria: Vanessa de Oliveira. O Presidente da Mesa
declarou atendidos todos os requisitos para a realizagao das Assembleias Gerais Ordin6ria e
Extraordin6ria de forma digital, nos termos da IN 81.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: Em Assembleia Gerd Ordiniria: lil tamar as contas dos
administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrag6es Financeiras e o Relat6rio da

Administragao, referentes ao exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e lii) o
resultado do exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2020. Em Assembleia Gerd
Extraordiniria:(i) deliberar sobre a remuneragao globalanualdos administradores e dos membros
do Comity de Auditoria da Companhia.

DELIBERA€OES: Os acionistas presentes as ,4ssemb/e/as Cara/s

unanimidade e sem reservas:

Em Assembleia Gerd Ordingria

(i) O Relat6rio da Administragao e as Demonstrag6es Financeiras, relativos ao exercicio social
encerrado em 31 de dezembro de 2020, publicados em 26 de fevereiro de 2021, nos seguintes
peri6dicos: JornalValor Econ6mico, fls. C16 a C18, e Digrio Oficialdo Estado de Sio Paulo, fls. 2111 a
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220, devidamente arquivados perante a Junta Comercial de S3o Paulo sob os n6meros 139.580/21-
9, sess5o de 12 de margo de 2021, e 139.579/21-7, sessio de ].2 de margo de 2021,
respectivamente.

nil A destinagao do resultado apurado do exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2020,
cujo lucro liquido atingiu o montante de R$ 263.176.650,24 Iduzentos e sessenta e tr6s milh6es,
cento e setenta e sein mil, seiscentos e cinquenta reals e vinte e quatro centavos), da seguinte
forma, conforme previsto nos termos do artigo 34 do Estatuto Socialda Companhia:

jal R$ 13.158.832,51 (treze milh6es, cento e cinquenta e tito mil, oitocentos e trinta e doin reals e
cinquenta e um centavosl destinados para a constituigao de reserva legal;

jb) R$ 34.999.984,15 (trinta e quatro milh6es, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e
oitenta e quatro reals e quinze centavos) destinados a distribuigao de lucro aos acionistas, apes a
incid6ncia do Imposto de Renda Retido na fonte, o valor paisa a ser de R$ 29.757.703,47 (vinte e
nove milh6es, setecentos e cinquenta e sete mil, setecentos e tr6s reais e quarenta e sete
centavos), que foi distribuido aos acionistas a titulo de juros sobre capital proprio, conforme
deliberado na Assembleia Gerd Extraordin6ria, realizada em 09 de dezembro de 2020,
considerando como data-base para o pagamento a posigao acioniria dos acionistas em 30 de
novembro de 2020; e

lc) R$ 215.017.833,58 Iduzentos e quinze milh6es, dezessete mil, oitocentos e trinta e tr6s reais e
cinquenta e otto centavos) sera destinado para Reserva de Investimento e Capitalde Gird.

Em Assembleia Gerd Extraordiniria

li) A remuneragao bruta, anual e global dos Administradores e dos membros do Comity de
Auditoria da Companhia, na forma do artigo 152 da Lei ng 6.404/76, sera de at6 R$ 11.907.284,48.

jiijConsignar que o Conselho Fiscaln3o foi instalado, por n3o ter havido solicitagao dos acionistas

ENCERRAMENTO: Nada mats havendo a ser tratado, foram encerradas as assembleias, das quads se
lavrou a presente ata em forma de sumirio que, lida e achada conforme, foi assinada pelo
presidente e pelo secret6rio da mesa, que certificam os acionistas presentes. [Mesa: Fabiano
Catran, Presidente; e Vanessa de Oliveira, Secret6ria. Acionistas Presented: Unimed Participag6es
S.A., representada pecos Srs. Nilson Luiz May e Jose Windsor Ange]o Rosa]

[Autenticagao: A presente ata 6 c6pia fie] da ]avrada no ]ivro de
Atas das Assembleias Gerais da Companhia.]

Sio Paulo, 29 de abril de 2021
Mesa

ho... d«{ hu
'Vanessa de Oliveira

Secretiria
ano Catran

Presidente
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