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ESTATUTO SOCIAL ARTICLES OF [NCORPORATION

CAPÍTULO [ CHAPTER !

DA DENOMINAÇÃO SEDE PRAZO DE
DURAÇÃO E OBJETO SOCIAL

NAME HEADQUARTERS DURATION
AND CORPORATE PURPOSE

ARTIGO lº A Companhia exercerá suas

atividades sob a denominaçao social TUVIS
DO BRASIL S.A sendo regida pelo

presente Estatuto Social, pelo(s) Acordo(s)

de Acionistas arquivados em sua sede e

ainda, pelas demais disposições legais que

lhe forem aplicaveis, especialmente a Lei nº

6404/76 (Lei de Sociedades Anônimas ou

LSA)

ARTICLE 1 The Company will carry out

its activities under the corporate name
TUVlS DO BRASIL S.A and will be

govemed by these Articles of

Incorporation by the Shareholders'

Agreement(s) filed at its headquarters and

by the other applicable legal provisions,

especially Law No 6,404/76 (Brazilian

Law of Corporations or LSA)

Paragrafo único Para fins do disposto no

artigo 49 da Lei de Sociedades Anônimas. as

açoes emitidas pela Companhia nao estao

sujeitas à negociaçao no mercado de

valores mobiliarios, razao pela qual se

constitui, desde já, em sociedade anonima

de capital fechado

Sole paragraph For the purposes of the

provísions of article 4 of the Brazilian Law
of Corporations the shares issued by the

Company are not subject to trading on the

securities market, for which reason it is

incorporated as a closely held

corporation

ARTIGO 2º A Companhia terá sua sede

estabelecida na Alameda Mamore 687, Sala

Comercial 5109, Conjunto 503 Centro

Industrial e Empresarial Alphaville CEP

06 454 040 Município de Barueri Estado

de Sao Paulo, podendo, a critério da

Assembleia Geral, instalar ou encerrar

filiais, agencias, escritórios e outras

dependencias em qualquer ponto do

território nacional ou do exterior

ARTICLE 2 The Company s headquarters

will be located at Alameda Mamore, 687,

Sala Comercial 5109. Conjunto 503

Alphaville Centro Industria] E

Empresarial/Alphaville CEP 06 454 040

Municipality of Barueri, State of Sao Paulo,

and may, at the Shareholders Meeting's

discretion open or close branches,

agencies, offices, and other premises

anywhere in Brazil or abroad

ARTIGO 3“ A Companhia tera por objeto

social as atividades de desenvolvimento e

licenciamento de programas de

computador customizaveis e nao

customizaveis (CNAE 62 02 3 00 e

62 03 1 00) consultoria em tecnologia da

informaçao (CNAE 62 04 0 00), consultoria

em publicidade (CNAE 73 19 O 04) portais

ARTICLE 3 The Companys corporate

purpose will be the development and

licensing of customizable and

non customizable computer programs

[CNAE 6202 3 00 and 62 03 1 00)

information technology consulting

services (CNAE 6204 O 00] advertising

consulting services [CNAE 73 19 O 04)
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provedores de conteúdo e outros serviços

de informaçao na internet (CNAE
63 19 4 00) tratamento de dados

provedores de serviços de aplicaçao e

serviços de hospedagem na internet [CNAE
63 11 9 00) e atividades de intermediaçao

e agenciamento de serviços e negócios em
geral, exceto imobiliarios (CNAE
74 90 1 04)

portals, content providers and other

information services on the internet

[CNAE 63 19 4 00) data processing

application service providers and internet

hosting services (CNAE 63 11 9 00) and

intermediaúon and agency activities for

services and businesses in general, except

real estate brokerage (CNAE 74 90 1 04)

ARTIGO 4 O prazo de duraçao da

Companhia e indeterminado

ARTICLE 4 The Company will exist for

an indefinite period

CAPÍTULO " CHAPTER "

DO CAPITAL SOCIAL E AÇÓES CAPITAL STOCK AND SHARES

ARTIGO 5º O capital social da Companhia

está totalmente subscrito e integralizado

por seus acionistas, em moeda corrente

nacional, no valor total de R$ 2000.00

(dois mil reais), dividindo se em 2000
(duas mil) ações ordinarias, todas

nominativas aos seus detentores mas sem

& atribuiçao de valor nominal

ARTICLE 5 The Company 5 capital stock

is fully subscribed and paid in by its

shareholders, in Brazilian currency,

totaling two thousand reals (BRL

200000) divided into two thousand

(2,000) common shares. all registered but

without par value

PARÁGRAFO PRIMEIRO A Companhia

podera, a qualquer tempo, aumentar seu

capital social mediante deliberaçao da

Assembleia Geral, que devera estabelecer

as condições para a subscriçao e

integralizaçao das ações, incluindo o valor

do aumento, do ágio e a forma de

integralizaçao, com observancia das

disposições legais aplicáveis

PARAGRAPH ONE The Company may at

any time, increase its capital stock, upon

resolution of the Shareholder's Meeting,

which shall establish the conditions for

the subscription and payment of shares,

including the value of the increase, the

premium and the form of payment, in

compliance with applicable legal

provisions

PARÁGRAFO SEGUNDO Os acionistas

terao sempre, na forma da lei a preferencia

na subscriçao dos aumentos de capital da

Companhia, observando se a proporção das

ações que cada acionista detem na

Companhia

PARAGRAPH TWO The shareholders

will always have, pursuant to the law,

preference in subscribing to the

Company's capital increase, with due

regard for the proportion of shares that

each shareholder holds in the Company

PARÁGRAFO TERCEIRO Cada açao

ordinaria tem direito a um voto nas

PARAGRAPH THREE Each common
share will be entitled to one vote in the
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deliberações da Assembleia Geral, sejam

elas Ordinarias e/ou Extraordinarias, desde

que respeitadas as disposições contidas em
Acordo[s) de Acionistas arquivados em sua

sede

resolutions of the Shareholders' Meeting,

whether Annual and/or Special, provided

the provisions of the Shareholders

Agreement(s) filed at its headquarters are

complied with

PARÁGRAFO QUARTO A Companhia nao

poderá emitir certificados, cautelas ou

outros documentos representativos de

ações provando se a propriedade das

mesmas pela inscriçao do nome do

acionista no Livro de Registro de Ações

Nominativas

PARAGRAPH FOUR The Company may
not issue certificates or other documents

representing shares whose ownership

will be proven by entering the

shareholder's name in the Registered

Share Register

CAPÍTULO III CHAPTER lll

DA CESSÃO E TRANSFERENCIA DE AçõEs ASSIGNMENT AND TRANSFER OF
SHARES

ARTIGO 69 Nas hipóteses de

transferencia ou cessao de ações para

terceiros os acionistas terão direito de

preferencia, na proporçao das ações detidas

por cada um junto a Companhia,

facultando se a cessao do direito de

preferencia entre eles, a ser realizada da

mesma forma ora estipulada

ARTICLE 6 In the event of transfer or

assignment of shares to third parties, the

shareholders will have preemptive rights,

in proportion to the shares held by each,

and the preemptive right may be assigned

among them as set forth herein

PARÁGRAFO PRIMEIRO Se nenhum dos

acionistas ou a própria Companhia

exercerem os direitos de preferencia que

lhes sao assegurados no prazo de 30

(trinta) dias contados da data da ciencia

da oferta das ações, será permitida a

cessao e transferencia destas ações e/ou

direitos à terceiros desde que sejam

observadas as condições e limitações

impostas em Acordo[s] de Acionistas

PARAGRAPH ONE If none of the

shareholders or the Company itself

exercises the preemptive rights granted to

them within a period of thirty (30) days

from the date when they are notified of

the offer of shares, the assignment and

transfer of these shares and/or of rights to

third parties will be allowed, provided the

conditions and limitations imposed in the

Shareholders' Agreement(s) are complied

with

ARTIGO 79 A transferencia ou cessao de

ações sera formalizada em termo próprio,

lavrado no Livro de Transferencia de

Ações Nominativas, que será assinado pelo

ARTICLE 7 The transfer or assignment

of shares will be formalized in a specific

instrument, drawn up in the Stock

Transfer Book, which will be signed by the
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ESTATUTO SOCIAL ARTICLES OF INCORPORATION

cedente e pelo cessionario, ou por seus

representantes

assignor and the assignee, or by their

representatives

CAPÍTULO IV CHAPTER IV

DA ADMINISTRAÇÃO MANAGEMENT

ARTIGO 8º A administraçao da

Companhia sera exercida pela Diretoria,

cujos diretores serao investidos mediante

a assinatura de Termo de Posse e ficam

dispensados de prestar cauçao em
garantia dos atos de gestao da Companhia

ARTICLE 8 The Company's management

will be exercised by the Board of Directors,

whose Officers will be vested upon the

signature of the Instrument of lnvestiture

and are exempt from posting bond to

guarantee the Company's management
acts

PARÁGRAFO PRIMEIRO A
Administraçao podera caucionar ou

onerar bens sociais, ou prestar garantias,

flanças ou avais para assegurar obrigações

ou transações da própria Companhia,

mediante autorizaçao dos acionistas,

conforme deliberaçao da Assembleia

Geral

PARAGRAPH ONE The Management

may pledge or encumber corporate assets

or offer guarantees or suretyships to

ensure the Company s own obligations or

transactions, upon the shareholders'

consent as decided by the Shareholders'

Meeting

PARÁGRAFO SEGUNDO Os Diretores da

Companhia estao sujeitos aos requisitos,

impedimentos, deveres, obrigações e

responsabilidades previstas nos artigos

145 a 158 da LSA, bem como neste

PARAGRAPH TWO The Company s

Officers are subject to the requirements,

impediments, duties, obligations, and

responsibilities set forth in articles 145 to

158 of the Brazilian Law of Corporations,

Estatuto Social e/ou Acordo(s) de as well as in these Articles of

Acionistas Incorporatíon and/or Shareholders'

Agreement(s)

SAHJLLLLDJI CHAPTER v1

DA DIRETORIA BOARD OF DIRECTORS

ARTIGO 9º A Diretoria exercera a

representaçao da Companhia ativa e

passivamente, em juízo ou fora dele,

inclusive perante qualquer repartiçao

federal, estadual ou municipal e suas

ARTICLE 9 The Board of Directors will

represent the Company as plaintiff or

defendant, in or out of court, including

before any federal, state, or municipal

office and their respective autonomous
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respectivas autarquias, bem como perante

quaisquer instituições financeiras,

cooperativas de credito e terceiros em
geral

government agencies, as well as before

any financial institutions, credit unions

and third parties in general

PARÁGRAFO PRIMEIRO A Diretoria

sera composta por 02 (dois) Diretores,

sendo 01 (um) Diretor Presidente e 01

(um) Diretor Vice presidente

PARAGRAPH ONE The Board of

Directors will be composed of two [02]

ºfficers, one (1) being the Chief Executive

Officer and one (1) being the Executive

Vice President

PARÁGRAFO SEGUNDO Os Diretores

serao eleitos pela Assembleia Geral e

tomarao posse mediante assinatura do

Termo de Posse

PARAGRAPH TWO The ºfficers will be

elected by the Shareholders Meeting and

will take office by signing the lnstrument

of Investiture

PARÁGRAFO TERCEIRO O prazo de

gestao dos Diretores é de 3 (tres) anos

admitindo se sua reeleiçao, sem qualquer

limitaçao desde que nao haja veto pela

Assembleia Geral

PARAGRAPH THREE The term of office

of the Officers is three (3) years with

possibility of reelection, without any

limitation provided there is no veto by the

Shareholders' Meeting

PARÁGRAFO QUARTO Ocorrendo a

vacancia no cargo de membro da

Diretoria, por falecimento, renúncia ou

impedimento temporário ou

permanentemente de quaisquer dos

Diretores, inclusive nos casos de

desligamento e demissao, a Assembleia

Geral devera convocar no prazo maximo
de 30 (trinta) dias a competente reuniao

entre seus acionistas, para eleger novo(s)

diretor(es) para completar o mandato dos

substituídos Ocorrendo a vacancia no

cargo de Diretor Presidente, este sera

imediatamente substituído no exercício de

suas funções pelo(a) Diretor

Vice presidente, ate a nomeaçao de novo

ocupante do cargo

PARAGRAPH FOUR In the event of

vacancy in the Board of Directors, due to

death, resignation or temporary or

permanent impediment of any of the

ºfficers, including in cases of dismissal

and resignation, the Shareholders'

Meeting shall convene, within a maximum
of thirty (30) days, a special Shareholders'

Meeting to elect new officer(s] in order to

complete the term of office of the replaced

officers In the event of vacancy in the

position of Chief Executive Officer, he/she

will be immediately replaced in the

exercise of his/her duties by the Executive

Vice President until the appointment of a

new Chief Executive Officer

PARÁGRAFO QUINTO É expressamente

vedado aos Diretores o uso da

denominaçao social, sob qualquer

pretexto ou modalidade, em operações,

negócios, avais, fianças ou garantias

estranhas aos objetivos e fins da

Companhia, bem como a pratica de atos de

PARAGRAPH FIVE The ºfficers are

expressly forbidden from using the

corporate name under any pretext or in

any way in operations/transactions

business, accommodations, suretyships, or

guarantees that are foreign to the goals

and purposes of the Company, as well as
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liberalidade as custas desta, contrarios ao

presente Estatuto Social e/ou Acordo(s)

from performing acts of liberality at its

expense, in violation of these Articles of

de Acionistas Incorporation and/or Shareholders'

Agreement(s)

PARÁGRAFO SEXTO A Diretoria podera PARAGRAPH SIX The Board of Officers

constituir procuradores da Companhia may appoint the Companys
devendo especificar, nos instrumentos

respectivos, os atos e operações que

poderao praticar e a duraçao do mandato

exceto nas hipóteses de mandato judicial,

o qual podera ser conferido por prazo

indeterminado Os instrumentos de

procuraçao sempre deverao ser assinados

por 2 (dois) Diretores

attorneys in fact, and must specify, in the

respective instruments, the acts and

operations/transactions they may
perform and the duration of the mandate,

except in the cases of judicial power of

attorney which may be granted for an

indefinite period Powers ofattomey must

always be signed by two (2) Officers

PARÁGRAFO SETIMO A Diretoria

reunir sea sempre que os interesses

sociais assim exigirem, mediante

convocaçao realizada por qualquer de

seus membros, com a antecedencia

mínima de 02 (dois) dias úteis A
convocaçao das reuniões da Diretoria

dar se a sempre por escrito por qualquer

meio de comunicaçao que permita a

comprovaçao do recebimento da

convocação por seus destinatários,

indicando o local, data e hora da reuniao,

bem como a ordem do dia Sera

considerada regularmente instalada a

reuniao a que comparecerem todos os

membros da Diretoria,

independentemente do cumprimento das

formalidades de convocaçao ora

estabelecidas

PARAGRAPH SEVEN The Board of

Directors shall meet whenever the

corporate interests so require, by means

of a call made by any of its members at

least two (02) business days in advance

The call for meetings of the Board of

Directors must always be in writing by

any means of communication that allows

proof of receipt of the call by its recipients

indicating the place, date and time of the

meeting, as well as the agenda A meeting

attended by all the members of the Board

of Directors will be considered to be duly

constituted, regardless of the fulfillment of

the call formalities established herein

PARÁGRAFO OITAVO As reuniões da

Diretoria instalar se ao em 1ª convocaçao

com a presença da maioria dos seus

membros Em 2ª convocaçao, a reuniao se

instalara com qualquer número de

Diretores

PARAGRAPH EIGHT The Board of

Directors' meetings will be constituted

upon the lª' call with the presence of the

majority members Upon the 2“' call the

meeting will be constituted with any

number of ºfficers

PARÁGRAFO NONO As deliberações da

Diretoria serao tomadas pelo voto da

maioria dos membros presentes as

PARAGRAPH NINE The Board of

Directors' resolutions will be passed by

the vote of the majority members present
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reuniões, sendo que, no caso de empate,

cabera exclusivamente a Assembleia Geral

decidir sobre a ordem do dia

at the meetings, and, in the event of a tie, it

will be exclusively incumbent on the

Shareholders' Meeting to decide on the

agenda

PARÁGRAFO DECIMO Ainda competira

a Diretoria

PARAGRAPH TEN lt shall also be

incumbent upon the Board of Directors to

(i) Executar os trabalhos que lhe forem

determinados pelas Assembleias Gerais

(ii) Elaborar anualmente o relatório de

administraçao as demonstrações

financeiras do exercício, bem como os

balanços e balancetes exigidos por Lei

(iii) Apresentar a Assembleia Geral

proposta de destinaçao do lucro da

Companhia,

(iv) Submeter a Assembleia Geral o

orçamento geral e os especiais da

Companhia, no curso dos exercícios anual

e plurianual,

(v) Propor a Assembleia Geral &

estruturaçao e/ou participaçao em novos

empreendimentos ou negócios ( Plano de

Negócios")

(vi) Celebrar, aditar ou rescindir qualquer

contrato ou instrumento que implique em
assunçao de responsabilidade ou

obrigaçao para a Companhia, incluindo

qualquer contrato operaçao financeira

investimento ou despesa fora do curso

ordinário dos negócios sociais [ Plano de

Negócio ), os quais, isolada ou

conjuntamente, no período de 1 (um)

ano sejam superiores a R$ 500 000,00

(quinhentos mil reais)

(i) Carry out the works determined by the

Shareholders Meeting

(ii) Prepare annually the management

report the fiscal year financial statements,

as well as the balance sheets and trial

balance sheets required by Law,

(iii) Submit a proposal for the allocation

of the Company's profit to the

Shareholders Meeting

(iv) Submit the Company's general and

special budgets to the Shareholders

Meeting during the annual and

multi annual fiscal years,

(v) Propose to the Shareholders' Meeting

the structuring and/or participation in

new ventures or businesses ("Business

Plan"),

(vi) Enter into. amend or terminate any

agreement or instrument that implies the

assumption of responsibility or obligation

for the Company including any agreement

financial transactíon investment or

expense outside the ordinary course of

business ("Business Plan"), which,

individually or jointly in the period of one

(1) year, exceeds five hundred thousand

reals (BRL 500 000 00)
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(vi) Propor a Assembleia Geral a Missao e

Valores de Companhia, bem como suas

Diretrizes Basicas e, ainda seu

Planejamento Estrategico,

(wi) Deliberar sobre a contrataçao,

demissao e forma de remuneraçao dos

colaboradores da Companhia

(viii) Propor metas de faturamento,

resultado, qualidade e relacionamento

com os clientes da Companhia

(ix) Convocar as Assembleias Gerais,

quando julgar necessario

[vi) Propose to the Shareholders' Meeting

the Company's Mission and Values, as well

as its Basic Guidelines and Strategic

Planning;

(vii) Decide on the hiring, dismissal and

form of compensation of the Company's

employees

(viii) Propose targets for billing, results,

quality and relationship with the

Company's customers

(ix) Call Shareholders' Meetings, when
deemed necessary,

PARÁGRAFO DECIMO PRIMEIRO As

reuniões da Diretoria serao realizadas na

sede da Companhia, ou, excepcionalmente,

em outro local, desde que o órgao

responsavel pela convocaçao justifique a

alteraçao de local e o indique, de forma

clara, no instrumento convocatório Será

admitida a realizaçao da reuniao por meio

exclusivamente digital e/ou

semipresencial desde que sejam

observadas as disposições regulamentares

pertinentes

PARAGRAPH ELEVEN The Board of

Directors meetings will be held at the

Company s headquarters, or, exceptionally,

at another location, provided the body
responsible for the call justifies the change

of location and clearly indicates it in the

call notice The meeting may be exclusively

remote and/or hybrid provided the

relevant regulatory provisions are

complíed with

PARÁGRAFO DEClMO SEGUNDO Todas

as deliberações da Diretoria constarao de

atas lavradas no respectivo livro e

assinadas pelos Diretores presentes

PARAGRAPH TWELVE All the Board of

Directors' resolutions will be drawn up in

minutes entered in the respective book

and signed by the ºfficers present

CAPÍTULO vu CHAPTER VII

DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS SHAREHOLDERS MEETING

ARTIGO 10º A Assembleia Geral tem

poderes para decidir sobre todos os

negócios relativos ao objeto da

ARTICLE 10 The Shareholders Meeting

is empowered to decide on all businesses

related to the Company s purpose, as well
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Companhia, bem como tomar todas as

resoluções para orientaçao, conduçao e

direçao de suas atividades, inclusive,

fiscalizar os trabalhos da Diretoria

as to make all resolutions to guide,

conduct and direct its activities, including

to inspect the work of the Board of

Directors

PARÁGRAFO PRIMEIRO A Assembleia

Geral será convocada e instalada

ordinariamente e extraordinariamente

sempre que os interesses sociais exigirem

deliberações de seus acionistas nos casos

previstos em Lei, no presente Estatuto

Social e/ou Acordo (5) de Acionistas

PARAGRAPH ONE The Shareholders

Meeting will be convened and constituted

annually and specially whenever the

corporate interests require resolutions

from its Shareholders in the cases

provided for by Law, by these Articles of

Incorporation and/or by the Shareholders'

Agreement(s)

PARÁGRAFO SEGUNDO o Edital de

Convocaçao de Assembleia Geral, uma vez

decidida a necessidade de sua instalaçao,

sera firmado pelo Diretor Presidente ou,

na ausencia ou impedimento deste, por

qualquer um dos demais diretores

expressamente indicados por ele

PARAGRAPH TWO The Shareholders

Meeting Notice, once the need for its

constitution has been decided will be

signed by the Chief Executive Officer or, in

his/absence or impediment, by any of the

other Officers expressly appointed by
hím/her

PARÁGRAFO TERCEIRO A Assembleia

Geral Ordinaria ou Extraordinaria

instalar seá em 1ª convocaçao com a

presença 2/3 (dois terços) do capital

social votante Em 2ª convocaçao, a

reuniao se instalará com a presença de

acionistas cujos votos sejam necessarios à

aprovaçao das deliberações constantes da

Ordem do Dia, devendo, em ambos os

casos ser presidida e secretariada pelos

acionistas e/ou pessoas escolhidos entre

os presentes ao ato

PARAGRAPH THREE The Shareholders

Meeting, Annual or Special will be

constituted upon the 1St call with the

presence of two thirds (2/3) of the voting

capital stock Upon the 2“d call the

meeting will be held with the presence of

Shareholders whose votes are necessary

for approval of the resolutions listed in the

Agenda, and in both cases, the chairman

and the secretary will be chosen among
the Shareholders and/or persons present

to the meeting

PARÁGRAFO QUARTO Compete

privativamente à Assembleia Geral

deliberar, sem prejuízo de outras matérias,

sobre

PARAGRAPH FOUR It is the exclusive

responsibility of the Shareholders'

Meeting to resolve, without prejudice to

other matters, on the

(i) Aumento e reduçao do capital social da

Companhia

(ii) Reforma do Estatuto Social

(iii) Eleiçao e destituiçao, a qualquer

tempo, dos administradores da

(i) Increase and decrease in the

Company 5 capital stock,

(ii) Amendment to the Articles of

Incorporatíon,
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Companhia, bem como acerca da (iii) Election and dismissal, at any time, of

remuneraçao e atribuiçoes específicas dos

Diretores, ou, ainda, sobre a designaçao de

seus substitutos, quando for o caso,

(iv) Aprovaçao anual das contas da

administraçao da Companhia, das

demonstrações financeiras e destinaçao

dos lucros,

(v) Suspensao do exercício dos direitos do

acionista que deixar de cumprir obrigaçao

imposta por Lei, pelo presente Estatuto

ou, ainda, por Acordo(s) de Acionistas,

(vi) Operações de transformaçao

fusao, incorporaçao e cisao da Companhia,

sua dissoluçao e liquidaçao, podendo

ainda eleger e destituir liquidante e

julgar lhe as contas

[vii) Emissao de debentures ou titulos que

representem obrigações financeiras da

Companhia junto a terceiros, ante a

necessidade de captaçao de recursos e/ou

investimentos exceto no mercado de

ações,

(viii) Resgate compulsório das ações

emitidas pela Companhia nos casos

autorizados pelo presente Estatuto Social

e/ou Acordo(s) de Acionistas, nos termos

do artigo 44 êlº e 6º da LSA

(ix) Aprovaçao do Plano de Negócios da

Companhia, bem como dos Planos de

Investimentos e orçamentos anuais e

plurianuais submetidos a sua analise pela

Diretoria,

the Company's management as well as the

compensation and specific duties of the

Officers, or even the appointment of their

substitutes. as the case may be,

(iv) Annual approval of the Company's

management accounts fmancial

statements and allocation of profits,

(v) Suspension of the exercise of the rights

of the shareholder who fails to comply

with the obligatíon ímposed by Law by
these Articles of lncorporation or by the

Shareholders' Agreement(s),

(vi) Operations of conversion,

Cºnsolidation, merger and spin off of the

Company its dissolution and liquidation,

with powers to elect and dísmiss the

liquidator and examine its accounts,

(vii) Issuance of debentures or securities

that represent the Companys financial

obligatíons to third parties, in view of the

need to raise funds and/or investments

except in the stock market,

(wii) Compulsory redemption of shares

issued by the Company in the cases

authorized by these Articles of

Incorporation and/or by the Shareholders

Agreement(s), pursuant to article 44.

paragraphs 1 and 6 of the Brazilian Law of

Corporations,

(ix) Approval of the Company's Business

Plan, as well as of the Investment Plans

and annual and multi annual budgets

submitted for analysis by the Board of

Directors,
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(x) Aprovação dos limites de (x) Approval of the Company's

endividamento da Companhia e a indebtedness limits and the performance

realizaçao de qualquer transaçao de ativo

permanente em valor superior a R$

500 000 00 (quinhentos mil reais] desde

que ainda nao esteja prevista no Plano de

Negócios,

(xi) Fiscalizaçao das atividades da

Diretoria, examinando, & qualquer tempo,

os livros e documentos da Companhia,

bem como solicitando informações sobre

contratos celebrados ou em via de

celebraçao, e, ainda, quaisquer outros atos

por ela realizados,

(xii) Nomeaçao e destituiçao dos

auditores independentes da Companhia,

(xiil) Autorizaçao para o levantamento de

balancetes intermediarios para fins de

pagamento de dividendos intermediarios

ou juros sobre capital próprio aos

acionistas da Companhia, nos termos do

artigo 204 da Lei de Sociedades

Anônimas,

(xiv) Autorizaçao para a Companhia

celebrar contratos com qualquer de seus

acionistas e/ou empresas controladas,

associadas subsidiarias coligadas e/ou

investidas inclusive a prestaçao de

garantias reais ou fidejussórias, em favor

de empresas controladas, associadas,

subsidiarias, coligadas e/ou investidas,

desde que estejam diretamente

relacionados ao curso normal de negócios

da Companhia,

(xv) Aprovaçao das propostas submetidas

pela Diretoria quanto a Missao & Valores

of any permanent assets transactíon at an

amount greater than five hundred

thousand reals (BRL 500 000 00) as long

as it is not yet provided for in the Business

Plan,

(xi) Supervision of the Board of Directors

activities, examining, at any time, the

Company's books and documents and

requesting information on agreements

entered into or about to be entered into, as

well as any other acts performed by the

Board of Directors,

(xii) Appointment and dismissal of the

Company's independent auditors,

(xiii) Authorization to prepare interim

balance sheets for the purpose of paying

interim dividends or interest on equity to

the Company's shareholders, pursuant to

article 204 of the Law of Corporations

(xiv) Authorization for the Company to

enter into agreements with any of its

shareholders and/or subsidiaries

associates, affiliates and/or investees,

including the provision of security interest

or personal guarantees in favor of

subsidiaries, associates, affiliates and/or

investees, provided they are directly

related to the Company s regular course of

business

(xv) Approval of the proposals submitted

by the Board of Directors regarding the
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da Companhia, suas Diretrizes Basicas e

seu Planejamento Estrategico,

(xvi) Aprovação da política de

participaçao de empregados e membros
da Diretoria nos resultados da Companhia;

(xvii) Demais matérias que lhe sejam

atribuídas pela Lei das SA ou Estatuto

Social, inclusive na hipótese descrita no

Artigo 99, 599,

Company's Mission and Values, its Basic

Guidelines and its Strategic Planning,

(xvi) Approval of the Company's

profit sharing program for the employees

and members of the Board of Directors,

(xvii) Other matters assigned to it by the

Brazilian Law of Corporations or by the

Articles of Incorporation, including in the

case described in Article 9 59

PARÁGRAFO QUINTO Considerando

que a Companhia é constituída sob a

forma de sociedade anônima de capital

fechado, a Assembleia Geral terá

competencia exclusiva para deliberar

sobre a transferencia de suas ações e/ou

ingressos de terceiros. observando se. no

que for pertinente, as eventuais

disposições contidas em Acordo[s) de

Acionistas

PARAGRAPH FIVE Considering that the

Company is organized as a closely held

corporation, the Shareholders' Meeting

will have exclusive competence to resolve

on the transfer of its shares and/or

third party proceeds, with due regard,

where applicable, for the provisions set

forth in the Shareholders' Agreement(s)

PARÁGRAFO SEXTO A convocaçao dos

acionistas será feita com 8 (oito] dias de

antecedencia a data da realizaçao da

Assembleia Geral

PARAGRAPH SIX Shareholders will be

called eight (8) days prior to the

Shareholders' Meeting date

PARÁGRAFO SÉTIMO
lndependentemente do cumprimento das

formalidades de convocaçao previstas em
Lei ou neste Estatuto Social serao

consideradas validas todas as deliberações

tomadas pela Assembleia Geral em que

compareçam todos os seus acionistas, os

quais deverao, na oportunidade. assinar o

Livro de Presença de Acionistas

PARAGRAPH SEVEN Regardless of

compliance with the call formalities

provided for by Law or these Articles of

lncorporatíon, all resolutions passed by

the Shareholders' Meeting in which all of

its shareholders are present will be

considered valid. and the Shareholders

will, at the time sign the Shareholders'

Attendance Book

PARÁGRAFO OITAVO As deliberações

tomadas pela Assembleia Geral em estrita

observancia à legislaçao em vigor, ao

presente Estatuto Social e/ou Acordo(s)

de Sócios, obrigarao todos os acionistas,

ainda que dissidentes e/ou que nao

tenham comparecido ao ato

PARAGRAPH EIGHT The resolutions

passed by the Shareholders' Meeting in

strict compliance with the legislation in

force these Articles of lncorporation

and/or the Shareholders' Agreement[s),

will be binding on all shareholders, even if
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they are dissenters and/or have not

attended the meeting

PARÁGRAFO NONO o acionista que por

qualquer motivo, tiver interesse pessoal

direto e conflitante com os interesses da

Companhia poderá participar das

discussões realizadas pela Assembleia

Geral, mas suas açoes nao serao

computadas no quórum de votaçao Tal

restriçao nao sera aplicável quando

caracterizada a hipótese prevista no artigo

134 569 da LSA.

PARAGRAPH NINE Shareholders who
for any reason, have a direct personal

interest that conflicts with the Company's

interests may participate in the

discussions held by the Shareholders'

Meeting, but their shares will not be

counted in the voting quorum Such

restriction will not be applicable when the

hypothesis provided for in article 134 56

of the Brazilian Law of Corporations is

characterized

PARÁGRAFO DEClMO As deliberações

da Assembleia Geral serao tomadas pelo

voto da maioria absoluta dos acionistas da

Companhia, ressalvados os casos em que a

Lei o presente Estatuto e/ou o(s)

Acordo(s) de Acionistas exigirem quórum
qualificado

PARAGRAPH TEN The Shareholders

Meeting resolutions will be passed by the

vote of the absolute majority of the

Company's shareholders, except when the

Law these Articles of Incorporatíon

and/or the Shareholders' Agreement(s)

require a special quorum

PARÁGRAFO DECIMO PRIMEIRO As

Assembleias Gerais serao realizadas na

sede da Companhia, ou, excepcionalmente,

em outro local, desde que o órgao

responsável pela convocaçao justifique a

alteraçao de local e o indique, de forma

clara no instrumento convocatório Será

admitida a realizaçao da Assembleia por

PARAGRAPH ELEVEN The

Shareholders' Meetings will be held at the

Company's headquarters, or, exceptionally,

at another location provided the body

responsible for the call justifies the change

of location and clearly indicates it in the

call The meeting may be exclusively

remote and/or hybrid, provided the

meio exclusivamente digital e/ou relevant regulatory provisions are

semipresencial, desde que sejam complied with

observadas as disposições regulamentares

pertinentes

QAPÍTQLO Ill! CHAPTER VIII

CONSELHO FISCAL AUDIT COMMITTEE

ARTIGO llº A Companhia podera ARTICLE 11 The Company may
instituir um Conselho Fiscal, composto de

3 (tres) a 5 (cinco) membros efetivos e

igual número de suplentes, de carater nao

establish an Audit Committee, composed

of three (3) to five[5) effective members

and an equal number of non permanent
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permanente, mediante deliberaçao da

Assembleia Geral, na forma e nos casos

previstos em lei

substitutes, upon resolution of the

Shareholders' Meeting, in the manner and

in the cases provided for by law

PARÁGRAFO PRIMEIRO A remuneraçao

do Conselho Fiscal sera fixada pela

FIRST PARAGRAPH The Audit

Committee's compensation will be fixed by
Assembleia Geral da Companhia the Companys Shareholders' Meeting, in

observadas as disposições legais compliance with the relevant legal

pertinentes provisions

CAPÍTULO [X CHAPTER IX

DO EXERCÍCIO SOCIAL E FISCAL YEARAND FINANCIAL
DEMONSTRAÇÓES FINANCEIRAS STATEMENTS

ARTIGO 12º O exercício social tera a

duraçao de 1 (um) ano, iniciando se

sempre no dia 01 de janeiro e terminando

no dia 31 de dezembro, data em que serao

levantadas as demonstrações financeiras

obrigatórias observadas as disposições

legais vigentes

ARTICLE 12 The fiscal year will last for

one (1) year, always starting on ]anuary 1St

and ending on December 31“, at which

date the mandatory financial statements

will be prepared, in compliance with the

legal provisions in force

PARÁGRAFO PRIMEIRO Após as

deduções previstas em Lei, o lucro líquido

do exercício tera sua destinaçao fixada

pela Assembleia Geral observando se os

criterios estipulados na Clausula 13ª deste

Estatuto

PARAGRAPH ONE After the deductíons

provided for by Law, the destination of the

net income for the year will be determined

by the Shareholders Meeting, observing

the criteria stipulated in Clause 13 of these

Articles of lncorporation

PARÁGRAFO SEGUNDO A Companhia

podera, por deliberaçao da Assembleia

Geral pagar juros sobre o capital aos seus

acionistas, nos limites estabelecidos em
lei

PARAGRAPH TWO The Company may
by resolution of the Shareholders'

Meeting, pay interest on the stockholders

equity to its shareholders, within the

limits established by law

CAPÍTULO x CHAPTER X

DA DESTINAÇÃO DOS LUCROS E

DIVIDENDOS
ALLOCATION OF PROFITS AND

DIVIDENDS

ARTIGO 139 Do lucro líquido de cada

exercício social, destinar se a

ARTICLE 13 From the net income of each

fiscal year, the following will be allocated
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(i) 5% (cinco por cento) para constituiçao

de Reserva Legal ate atingir o limite de

20% (vinte por cento) do capital social

integralizado,

(ii) 25% (vinte e cinco cento) para

distribuiçao de dividendos mínimos

obrigatórios aos seus acionistas, e

(iii) 70% (setenta por cento) para

distribuição em conformidade com a

destinaçao aprovada na Assembleia Geral,

observado o disposto no Parágrafo

Primeiro

(i) five percent (5%) to constitute a Legal

Reserve, up to the limit of twenty percent

(20%) of the paid up capital

(ii) twenty five percent (25%) for the

distribution of minimum mandatory

dívidends to its shareholders, and

(iii) seventy percent (70%) for

distribution in accordance with the

destination approved at the Shareholders'

Meeting, subject to the provisions of

Paragraph One,

PARAGRAFO PRIMEIRO A Assembleia

Geral poderá nos termos do 53º, II, do art

202 da LSA, desde que nao haja oposiçao

de qualquer acionista presente, aprovar a

distribuiçao de dividendo inferior ao

mínimo obrigatório indicado no item (ii)

acima, ou, se for o caso, a retençao de todo

o lucro líquido do exercício social para fins

de reinvestimentos

PARAGRAPH ONE The Shareholders

Meeting may, pursuant to 53, H, of art 202

of the Brazilian Law of Corporations,

provided there is no opposition from any

shareholder present approve the

distribution of a dividend lower than the

mandatory minimum indicated in ítem (ii)

above, or, if applicable, the retention of all

fiscal year net income for reinvestment

purposes

QAPÍTLLLQ xr CHAPTER Xl

DA LIQUIDAÇÃO E DISSOLUÇÃO DA
COMPANHIA

LIQUIDATION AND DISSOLUTION OF
THE COMPANY

ARTIGO 14º A Companhia sera

dissolvida ou entrara em liquidaçao nos

casos previstos em Lei ou em virtude de

deliberaçao da Assembleia Geral

ARTICLE 14 The Company will be

dissolved or will go into líquidation in the

cases provided for by Law or as a result of

the Shareholders Meeting's resolution

PARÁGRAFO PRIMEIRO A Assembleia

Geral devera nomear o liquidante, fixara

os seus honorários e indicará as formas e

diretrizes a serem seguidas

FIRST PARAGRAPH The Shareholders

Meeting shall appoint the liquidator set

his fees and indicate the procedures and

guidelines to be followed

PARÁGRAFO SEGUNDO o liquidante

podera ser destituído e substituído a

qualquer tempo

PARAGRAPH TWO The liquidator may
be removed and replaced at any time
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CAPÍTULO xn CHAPTER xu

DO [UIZO ARBITRAL ARBITRATION

ARTIGO 15º Quaisquer controversias

acerca da interpretaçao e execuçao do

presente Estatuto Social serao

previamente submetidas a mediaçao, a ser

administrada pela Camara de Arbitragem

da Associaçao Comercial do Paraná

(ARBITAC) de acordo com seu

Regulamento A mediaçao deverá ser

realizada por ate 2 (dois) mediadores e

tera duraçao maxima de 30 (trinta) dias

dividindo se em 3 (tres sessões) A Parte

que nao comparecer às sessões

designadas devera arcar com multa

equivalente a 10 (dez) salarios mínimos

vigentes à época, por cada sessao em que

houver faltado

ARTICLE 15 Any disputes concerning

the interpretation and execution of these

Articles of lncorporation will be

previously submitted to mediation, to be

managed by the Arbitration Chamber of

the Commercial Association of Parana

(ARBITAC) in accordance with its

Regulations The mediation must be

carried out by up to two (2) mediators and

will have a maximum duration of thirty

(30) days, divided into three (3) sessions

The Party that fails to attend the

desígnated sessions shall pay a fine

equivalent to ten (10) minimum wages in

force at the time, for each session in which

it is absent

ARTIGO 16º Desde que reste infrutífera

a mediaçao prevista no artigo 169,

quaisquer controversias acerca da

interpretaçao e execuçao do presente

Estatuto Social serao submetidas única e

exclusivamente à Camara de Arbitragem

da Associaçao Comercial do Parana

(ARBITAC) de acordo com seu

Regulamento e no local da sede da

Companhia, vedando se, no entanto, o

julgamento por equidade Sem prejuízo da

eficácia desta cláusula compromissória,

fica, desde ja, eleito o Foro Central da

Comarca de Curitiba para (i) dar

seguimento a quaisquer procedimentos

coercitivos ou acautelatórios de natureza

preventiva que visem garantir o processo

ARTICLE 16 As long as the mediation

provided for in article 16 is unsuccessful,

any disputes regarding the interpretation

and execution of these Articles of

Incorporatíon will be submitted, solely

and exclusively, to the Arbitratlon

Chamber of the Commercial Association of

Parana [ARBITAC) in accordance with its

Regulation and at the Companys
headquarters, however, the judgment in

equity is prohibited Without prejudice to

the effectiveness of this arbitration Clause,

the Central Venue of the judicial District of

Curitiba is hereby elected to (i] follow up

on any coercive or precautionary

measures, aimed at guaranteeing the

proceeding to be initiated or already in

a ser iniciado ou ja em andamento e/ou progress and/or the existence and

garantir a existencia e exequibilidade do enforceability of the arbítration

processo arbitral e (ii) para obter medida proceeding, and to (ii) obtain an

de carater mandamental ou execuçao injunction or specific performance,
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específica, ressalvado, no entanto, que,

tendo obtido a referida medida de carater

mandamental o tribunal arbitral a ser

formado ou já formado, conforme for o

caso, recuperara plena e exclusiva

autoridade para prolatar sentença sobre

todas e quaisquer questões de sua

competencia, quer sejam elas de natureza

procedimental ou de merito

provided, however, that, having obtained

the aforementioned injunction, the

arbitral tribunal to be formed or already

formed, as the case may be, will regain full

and exclusive authority to render

judgment on any and all matters within its

Cºmpetence, whether of a procedural or

meríts nature

'

QAEIIELLQXIH CHAPTER Xlll

DISPOSIÇÓES GERAIS GENERAL PROVISIONS

ARTIGO 17º A Companhia observara

o(s) Acordo(s) de Acionistas arquivados

na sede social na forma do artigo 118 da

Lei das S A

ARTICLE 17 The Company will comply

with the Shareholders' Agreement(s) filed

at the head office pursuant to article 118

of the Brazilian Law of Corporations

ARTIGO 18() 0 presente Estatuto Social

admitirá a execuçao específica de suas

clausulas, nos termos do Parágrafo 3º do

artigo 118 da Lei das S.A, sem prejuízo do

acionista prejudicado reclamar o

pagamento de perdas e danos sofridos em
decorrencia das infrações contra ele

ARTICLE 18 These Articles of

Incorporation will allow the specific

execution of its clauses, pursuant to

Paragraph 3 of Article 118 of the Brazilian

Law of Corporations without prejudice to

the aggrieved shareholder claiming the

payment of losses and damages suffered

praticadas as a result of the infractions committed

against him

ARTIGO 199 Cada acionista tem o ARTICLE 19 Each shareholder has the

direito de requerer ao Presidente da

Assembleia Geral que declare a invalidade

do voto proferido em desacordo com as

previsões deste Estatuto Social e/ou

Acordo[s) de Acionistas, bem como de

solicitar a suspensao de direitos do

acionista e/ou o cancelamento dos atos

praticados em desacordo com tais

regramentos independentemente de

qualquer procedimento judicial ou

extrajudicial

right to request the Chairman of the

Shareholders' Meeting to declare the

invalidity of the vote cast in disagreement

with the provisions of these Articles of

Incorporation and/or Shareholders

Agreement(s], as well as to request the

suspension of the shareholder's rights

and/or the cancellation of acts performed

in disagreement with such regulations,

regardless of any judicial or extrajudicial

procedure

ARTIGO 209 Em caso de conflito entre

as disposições contidas neste Estatuto

ARTICLE 20 In the event of a conflict

between the prowsions set forth in these
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Social e aquelas constantes de Acord0(s)

de Acionistas, prevalecerao estas últimas,

sendo que na 1ª oportunidade em que for

constatado tal conflito, a Assembleia Geral

devera deliberar & respeito de uma
alteraçao no respectivo Estatuto Social de

forma a eliminar o referido conflito

Articles of Incorporation and those set

forth in the Shareholders' Agreement(s),

the latter will prevail, and at the 1St

opportunity in which such conflict occurs,

the Shareholders' Meeting shall resolve on

an amendment to the respective Articles

of Incorporation in order to eliminate said

conflict

ARTIGO Zlº Nos casos omissos no

presente Estatuto Social aplicar se ao as

disposiçoes da LSA, e, subsidiariamente, as

disposições da Lei 10 406/2002 no que

for compatível com as sociedades

anônimas de capital fechado

ARTICLE 21 [n cases not contemplated

by these Articles of Incorporation. the

provisions of the Brazilian Law of

Corporations will apply and alternatively

the provisions of Law 10406/2002,

insofar as they are compatible with

closely held Cºrporations

o :=. 91%] h) %
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