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ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS OKDINAKIA E EXTRAORDINARIA
REALIZADAS EM 29 DE ABRIL DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: Aos 29 (vinte e nave) dias do m6s de abril de 2021 (dois mil e vinte e um), is
18h, na sede social da Companhia, localizada na Alameda Ministro Rocha Azevedo ng 346, 4e andar,
na cidade e Estado de S3o Paulo, CEP 01410-000.

CONVOCAgAo, PRESENgA E INSTALAgAO: Dispensadas e sanadas todas as formalidades de
convocagio, publicag3o de an6ncios e de documentos, e observincia de prazos, nos termos do artigo
124, $ 4e da Lei n.e 6.404/76, em raz3o da presenga da totalidade dos acionistas, conforme
assinaturas constantes do Livro de Presenga de Acionistas, declarando o Presidente instalada. em
primeira convocagao, as Assembleias Gerais Ordindria e Extraordiniria da Companhia.

COMPOSlgAO DA MESA: Presidente: Helton Freitas; Secretirio: Adelson Severino Chagas

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: Em Assembleia Gerd Ordiniria: (i) tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrag6es financeiras e o relat6rio da
administragio, referentes ao exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e (ii) o
resultado do exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2020. Em Assembleia Gerd
Extraordiniria: (i) deliberar sobre a remuneragao global anual dos membros da Diretoria Executiva
da Companhia; e(ii) outros assuntos de interesse gerd.

DELIBERA96ES: Os acionistas presentes das ,4ssemb/e/as Cara/s
, e aprova ram por

unanimidade e sem reservas:

Em Assembleia Gerd Ordiniria

li) 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; Jornal Valor Econ6mico, fls. C21 a C22, e Di6rio Oficial do Estado de S3o Paulo, fls. 470 a
475, foram devidamente arquivados perante a Junta Comercial de Sio Paulo sob os nOmeros
139.542/21-8, sess3o de 12 de margo de 2021, e 139.543/21-1, sess5o de 12 de margo de 2021,
respectivamente

(ii) O resultado apurado do exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2020 cujo lucro liquido
atingiu o montante de R$ 12.575.259,48 (doze milh6es, quinhentos e setenta e cinco mil, duzentos e
cinquenta e nove reals e quarenta e alto centavos), sendo destinado da seguinte forma, conforme
previsto nos termos do artigo 30 do Estatuto Socialda Companhia:

(a) R$ 628.762,99 (seiscentos e vinte o oito mil, setecentos e sessenta e dois reais e noventa e nave

centavos) destinados para a constituig3o de reserva legal; /l:;gigrlt:l's\
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(b) R$ 1.400.000,00 (um milh3o e quatrocentos mil) destinados a distribuigao de lucro aos acionistas
da Companhia, sob a forma de dividendos obrigat6rios, que foi distribuido aos acionistas em ].7 de
dezembro de 2020, conforme deliberado na Assembleia Gerd Extraordin6ria, realizada em 09 de
dezembro de 2020, considerando como data-base para o pagamento a posigao acion6ria dos
acionistas em 30 de novembro de 2020; e

(c) R$ 10.546.496,49 Idez milh6es, quinhentos e quarenta e sets mil, quatrocentos e noventa e sets
reals e quarenta e nove centavosl sera destinado para a Reserva de Investimento e Capitalde Giro.

Em Assembleia Gerd Extraordiniria

li) Aprovar a remuneragao bruta, anual e global dos membros da Diretoria Executiva da Companhia,
para o exercicio de 2021, que corresponde ao valor mensal de R$ 100,00 para cada Diretor, na forma
do artigo ].52 da Lei ng 6.404/76; e

lii) Consignar que o Conselho Fiscaln3o foiinstalado, por nio ter havido solicitagao dos acionistas

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerradas as assembleias, das quais se
lavrou a presente ata em forma de sum6rio que, lida e achada conforme, foiassinada pele presidente
e pelo secretgrio da mesa, que certificam os acionistas presentes. [Mesa: He]ton Freitas, Presidente;
e Adelson Severino Chagas, Secret6rio. Acionistas Presentes: Unimed Seguradora S.A. e Unimed
Seguros SaOde S.A, ambas representadas pelos diretores Helton Freitas e Adelson Severino Chagas e
Unimed do Brasil Confederagao Nacional das Cooperativas M6dicas, representada pelos diretores
Omar Abujamra Fi[ho e Di]son Lamaita Miranda].

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

Sio Paulo,29 de abrilde 2021

Mesa

Freitas
ente Secretgrio
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