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PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. 

Companhia Aberta 

CNPJ nº 18.593.815/0001-97 

NIRE 33.3.0031102-5 | Código CVM nº 024236 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2020 

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 30 de abril de 2020, às 11:00h, na sede 

social da Priner Serviços Industriais S.A. (“Companhia”), na Avenida Geremário Dantas, 1400, 

lojas 249 e 267, Freguesia, Jacarepaguá, na cidade e estado do Rio de Janeiro, CEP 22.760-

401.  

2. CONVOCAÇÃO: O edital de convocação foi publicado, na forma do art. 124 da Lei 

nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) (i) no Diário Oficial 

do Estado do Rio de Janeiro nas edições dos dias 30 e 31 de março de 2020 e 1º de abril de 

2020, nas páginas 104, 132 e 15 (respectivamente); e (ii) no jornal “Monitor Mercantil”, nas 

edições dos dias 28, 29, 30 e 31 de março de 2020 e 1º de abril de 2020, nas páginas 59, 03 e 

08 (respectivamente). 

3. PRESENÇA: Presentes acionistas titulares de 20.081.702 ações nominativas, 

escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, representando mais de 52,78% do 

capital social total e com direito a voto da Companhia, conforme registro de assinaturas no Livro 

de Presença de Acionistas, constatando-se, dessa forma, a existência de quórum para instalação 

da Assembleia Geral Ordinária, em primeira convocação, conforme o art. 125 da Lei das S.A. 

Não foi atingido o quórum mínimo de 2/3 do capital votante da Companhia para a instalação 

da Assembleia Geral Extraordinária nesta convocação, ficando as deliberações de sua ordem 

do dia adiadas. Oportunamente, será publicado novo edital para a realização da Assembleia 

Geral Extraordinária em segunda convocação.  

4. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marcelo Gonçalves Costa e 

secretariados pelo Sr. Felipe Lucas Fontes. 

5. PUBLICAÇÕES E DIVULGAÇÃO: Foram publicados, de acordo com o art. 133 

da Lei das S.A., (i) o aviso aos acionistas, comunicando que as demonstrações financeiras 

acompanhadas do relatório da administração e do parecer dos auditores independentes 

referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foram colocados à 

disposição dos acionistas, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro nas edições dos dias 

30 e 31 de março de 2020 e 1º de abril de 2020, nas páginas 104, 132 e 15 (respectivamente) e 

jornal “Monitor Mercantil”, nas edições dos dias 28, 29, 30 e 31 de março de 2020 e 1º de abril 

de 2020, nas páginas 59, 03 e 08 (respectivamente), (ii) as demonstrações financeiras 

acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório da administração e do parecer 

dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

2019, nas edições do dia 02 de abril de 2020 no “Monitor Mercantil”, na página 9, nos termos 

do artigo 19, da Lei 13.043/2014. Os documentos acima e os demais documentos pertinentes a 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/127116/lei-das-sociedades-anonimas-lei-9457-97
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assuntos integrantes da ordem do dia, incluindo a proposta da administração para a assembleia 

geral, foram também colocados à disposição dos acionistas na sede da Companhia e divulgados 

nas páginas eletrônicas da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), da B3 S.A. – Brasil, 

Bolsa, Balcão (“B3”) e da Companhia, com até 1 (um) mês de antecedência da presente data, 

nos termos da Lei das S.A. e da regulamentação da CVM aplicável. 

6. ORDEM DO DIA: Reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar, discutir e 

votar a respeito da seguinte ordem do dia:  

Em Assembleia Geral Ordinária: 

(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações 

financeiras, acompanhadas dos relatório de administração e parecer dos auditores 

independentes relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019;  

(ii) aprovar a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2019, com utilização de reserva de lucro e reserva legal para absorção do 

prejuízo apurado; e  

(iii) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 

2020. 

7. DELIBERAÇÕES: Instalada a assembleia e após o exame e a discussão das matérias 

constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade:  

7.1. Aprovar a lavratura da ata desta assembleia na forma de sumário contendo transcrição 

apenas das deliberações tomadas, conforme dispõe o art. 130, §1º, da Lei das S.A., e sua 

publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes na forma do § 2º do mesmo 

artigo da Lei das S.A; 

7.2. Aprovar as contas dos administradores, as demonstrações financeiras, acompanhadas 

do relatório de administração e parecer dos auditores independentes relativas ao exercício 

social encerrado em 31 de dezembro de 2019; 

7.3. Consignar, tendo em vista que foi apurado prejuízo na Companhia no valor de R$ 

6.108.825,62  (seis milhões, cento e oito mil, oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta e dois 

centavos) no exercício de 2019, que não haverá distribuição de dividendos e que parte do 

prejuízo será absorvido pela reserva de lucro e reserva legal da Companhia, restando saldo de 

R$ 1.336.331,96 (um milhão, trezentos e trinta e seis mil, trezentos e trinta e um reais e noventa 

e seis centavos), a título de prejuízos acumulados, na Companhia; e 

7.4. Aprovar a fixação da remuneração global dos administradores da Companhia de até R$ 

2.787.312,45 (dois milhões, setecentos e oitenta e sete mil, trezentos e doze reais e quarenta e 

cinco centavos). 

8. ENCERRAMENTO: Não havendo nada mais a tratar, o presidente declarou a 

assembleia encerrada e suspendeu os trabalhos para a lavratura da presente ata, na forma de 
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sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o art. 130, § 1º, da Lei das S.A, e autorizada a 

sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do art. 130, § 2º, da 

Lei das S.A., que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Rio de Janeiro, 

30 de abril de 2020. Mesa: Marcelo Gonçalves Costa – Presidente; Felipe Lucas Fontes – 

Secretário. Representante da Administração: Túlio Cintra – Diretor Presidente e Marcelo 

Gonçalves Costa – Diretor Financeiro e Relação com Investidores. Acionistas Presentes: Leblon 

Equities Partners V Fip Multiestrategia, Tobias Cepelowicz, Sul America Selection Fundo de 

Investimento em Ações, Sul America Familia Previdencia Fia, Nutren Fundo de Investimento 

em Ações e Tulio Cintra. 

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2020. 

Certificamos que a presente é cópia fiel da ata original, lavrada no Livro de Atas de 

Assembleias Gerais da Companhia. 

Mesa: 

Marcelo Gonçalves Costa Felipe Lucas Fontes 

Presidente Secretário 
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