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MiPC Informática S/A
CNPJ nº. 07.599.181/0001-63

Assembleia Geral Extraordinária - Convocação
Ficam os acionistas de “MiPCA Informática S/A” convocados a se reunirem em Assem-
bleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 24 de maio de 2021, às 14 horas, na sede
social, na Avenida Paulista, 509, 5º andar, sala 505, nesta capital, a fim de deliberar sobre
a seguinte ordem-do-dia: a) aprovação das demonstrações financeiras referentes a
31/12/2020; e b) deliberar sobre a liquidação e extinção da sociedade e assuntos perti-
nentes. São Paulo, 7 de abril de 2021. Rui Belusci - Diretor Financeiro.       (11, 12 e 13)

ECOGEN BRASIL SOLUÇÕES ENERGÉTICAS S.A - 
CNPJ 05.401.842/0001-79 - NIRE 35.300.384.954 - Ex-
trato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária 
em 01/04/2021 - Às 14h, 01/04/2021, na sede em 
São Paulo/SP. Presença: Totalidade. Deliberações por 
Unanimidade: (i) Aprovação da renúncia do Sr. Tadah-
aru Shiroyama, japonês, casado, empresário, Passaporte 
nº TS0538654, com escritório em Tóquio, Japão, como 
Membro do Conselho de Administração da Companhia. 
(ii) Eleição do Sr. Noriaki Watanabe, japonês, casado, 
economista, Passaporte nº TS2498463, com escritório em 
Tóquio, Japão, para o cargo de Membro do Conselho de 
Administração da Companhia, com mandato de 3 anos a 
contar da presente data. Encerramento: Nada mais. São 
Paulo, 01/04/2021. Ryo Miyajima - Presidente da Mesa, 
Larissa Chaguri - Secretária. JUCESP nº 202.211/21-6 
em 04/05/2021.

 Administração da Empresa
Koichi Nagashima
Diretor - Presidente

Tomohito Matsumoto
Diretor

José Adalton de Oliveira
Contador CRC 1SP168777/O-9

Demonstrações dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Findos em  
31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Valores em milhares de reais - R$)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019

Notas explicativas às demonstrações financeiras 31 de dezembro de 2020 e 2019

Ativo      2020     2019
Circulante 124.431 120.552
 Caixa e equivalentes de caixa 105.234 99.762
  contas a receber de clientes líquidas 8.101 6.736
  contas a receber–partes relacionadas 9.314 8.107
 Estoque 678 2.638
 Impostos a recuperar 787 2.604
 Despesas antecipadas 86 97
 Outros créditos     231   608
Não circulante 33.744  29.332
 Depósitos judiciais 1.377 1.377
 Imposto de renda e contribuição social diferidos 10.145 9.844
 Investimentos 16.356 15.251
 Imobilizado 1.793 1.971
 Intangível    4.073     889
Total do ativo 158.175 149.884

MARUBENI BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 60.884.756/0001-72

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, a Diretoria da MARUBENI BRASIL S/A, tem a satisfação de apresentar o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração dos Fluxos 
de Caixa e das Mutações Patrimoniais, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. São Paulo, 13 de maio de 2021.
Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de dezembro de 2020 e 2019 

(Valores em milhares de reais - R$)

Passivo      2020      2019
Circulante    6.999    10.410
 Fornecedores 494 628
 Impostos e contribuições a recolher 1.003 964
 Salários e encargos a pagar 2.017 1.381
 Juros sobre capital próprio - 4.429
 Imposto de renda e contribuição social 2.150 1.358
 Outras contas a pagar    1.335    1.650
Não circulante   33.236   29.074
 Provisão para contingências 30.135 29.074
 Outras contas a pagar   3.101          -
Patrimônio líquido 117.940 110.400
 Capital social 79.455 79.455
 Reservas de capital 23 23
 Reservas de lucros 35.757  28.863
 Outros resultados abrangentes    2.705     2.059
Total do passivo 158.175 149.884

Demonstrações do Resultado para os Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Valores em milhares de reais - R$, exceto o lucro por ação)

      2020   2019
Receita operacional líquida 60.963 57.664
Custo dos produtos vendidos   (9.010) (13.193)
Lucro bruto 51.953 44.471
Receitas (despesas) operacionais:
 Despesas com vendas (777) (7)
 Despesas gerais e administrativas (11.256) (12.526)
 Despesas com pessoal (18.486) (17.707)
 Participação em sociedades controladas 1.843 (293)
 Outras receitas operacionais, líquidas     (34)      (14)
Lucro antes do resultado financeiro 23.243 13.924
 Despesas financeiras (18.043) (18.436)
 Receitas financeiras 23.577 24.640
Lucro antes do imposto de renda e 
 da contribuição social 28.777 20.128
Imposto de renda e contribuição social
 Corrente (8.114) (5.470)
 Diferido    301    241
      (7.813)             (5.229)
Lucro líquido do exercício 20.964 14.899
Lucro por ação - em reais   0,264   0,188

Demonstrações dos Resultados Abrangentes findo  
em 31 de dezembro de 2020 e 2019

        2020     2019
Lucro do exercício 20.964 14.899
Diferenças cambiais sobre conversão 
 de operações estrangeiras    647    415
    21.611 15.314
Total dos resultados abrangentes 21.611 15.314

(Valores em milhares de reais - R$)          Reservas de capital           Reserva lucros 
     Correção      Outros
    Capital monetária Incentivos  Outras Retenção Lucros resultados
       social do capital       fiscais Legal reservas de lucros acumulados abrangentes      Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018   79.455           1           22  8.087      607    19.450            -        1.644 109.266
Distribuição de dividendos - - - - - (8.804) - - (8.804)
Diferenças cambiais sobre conversão de
 operações estrangeiras - - - - - - - 415 415
Juros sobre capital próprio proposto - - - - - - (5.061) - (5.061)
Ajuste (Leasing Aluguel IRFS 16) - - - - - (315) - - (315)
Lucro líquido do exercício - - - - - - 14.899 - 14.899
Reserva legal - - - 492 - - (492) - -
Reserva para retenção de lucros       -          -           -        -           -     9.346       (9.346)             -         -
Saldos em 31 de dezembro de 2019   79.455           1           22  8.579      607    19.677            -        2.059 110.400
Distribuição de dividendos - - - - - (9.071) - - (9.071)
Diferenças cambiais sobre conversão de 
 operações estrangeiras - - - - - - - 647 647
Juros sobre capital próprio proposto - - - - - - (5.000) - (5.000)
Ajuste (Leasing Aluguel IRFS 16) - - - - - - - - -
Lucro líquido do exercício - - - - - - 20.964 - 20.964
Reserva legal - - - 798 - - (798) - -
Reserva para retenção de lucros       -          -            -        -           -    15.166      (15.166)             -         -
Saldos em 31 de dezembro de 2020   79.455           1         22  9.377      607    25.772       -     2.706 117.940

         2020      2019

Fluxo de caixa de atividades operacionais

 Lucro líquido do exercício 20.964 14.899

 Depreciação e amortização 645 1.357

 Amortização de ativo de direito de uso 903 -

 Equivalência patrimonial (461) (122)

 Provisões para contingências 1.061 840

 Imposto de renda e contribuição social corrente 8.114 5.470

 Imposto de renda e contribuição social diferido    (301)       241

     30.925  22.685

Diferenças cambiais sobre conversão de 

 operações estrangeiras (647) 415

Ajustes de capital de giro:

 (Aumento) redução em ativos

 Contas a receber  (1.365) (2.014)

 Contas a receber - partes relacionadas (1.207) (1.434)

 Impostos a recuperar 1.817 (3.854)

 Estoques 1.960 1.037

 Demais ativos 388 361

Aumento (redução) em passivos

 Fornecedores  (134) (9.099)

 Impostos e contribuições a recolher 39 291

 Salários e encargos a pagar 636 111

 Outras contas a pagar    (217)      (90)

Caixa proveniente das atividades operacionais 32.195 8.409

 Imposto de renda e contribuição social pago    (7.322)    (212)

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais  24.873   8.197

Atividades de investimento

 Resultado de venda de imobilizado 4 7

 Adições ao ativo imobilizado e intangível (461) 1.100

 Ativo de direito de uso (4.028) -

 Juros sobre capital próprio recebidos   1.302         -

Caixa líquido utilizado nas atividades 

 de investimentos    (3.183)    1.107

Atividade de financiamento Leasing a pagar 4.037 -

 Pagamento sobre arrendamento (1.129) -

Imposto de renda retido na fonte sobre 

 juros sobre capital próprio (1.258) (633)

 Distribuição de Dividendos (9.071) (8.804)

Juros sobre capital próprio pagos    (8.796)    (4.860)

Caixa líquido gerado (utilizado) nas 

 atividades de financiamento  (16.217)  (14.297)

Redução do caixa e equivalentes de caixa    5.472    (4.993)

Caixa e equivalentes de caixa

 Saldo inicial 99.762 104.755

 Saldo final 105.234  99.762

Redução do caixa e equivalentes de caixa    5.472    (4.993)

1. Contexto operacional:A Companhia tem como objetivo a exploração 
do comércio em geral, importação, exportação, representação comercial e 
participação em outras sociedades.
2. Políticas contábeis: As demonstrações financeiras da Companhia 
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 foram elaboradas 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil que compre-

endem: a legislação societária brasileira e os Pronunciamentos, inter-
pretações e Orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC).
3. Parecer dos Auditores Independentes: As Demonstrações Finan-
ceiras, Notas Explicativas, Relatórios da Administração e o Relatório dos 
Auditores Independentes estão disponíveis na Sede da Companhia. 

1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos 31.01.2020, às 10hs, na sede social da BMG 
Seguros S.A., na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 52, Bloco 2, 5º andar, 
CEP 04543-000, Vila Nova Conceição, Município de São Paulo/SP (“Companhia”). 2. Convo-
cação e Presenças: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do dispos-
to no artigo 124, § 4º, da Lei 6.404, de 15.12.1976 (“Lei das S.A.”), em virtude da presença 
da única acionista, representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme as-
sinatura constante do Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Os trabalhos foram presidi-
dos pelo Sr. Jorge Lauriano Nicolai Sant’Anna e secretariados pelo Sr. Denis Jorge Namur Ran-
gel. 4. Ordem do Dia: Exame e discussão a respeito: (i) do aumento do capital social da 
Companhia no valor de R$ 2.500.000,00, mediante a emissão de 1.918.449 novas ações or-
dinárias nominativas e sem valor nominal; (ii) da alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da 
Companhia, caso aprovada a deliberação anterior; e (iii) da consolidação do Estatuto Social 
da Companhia. 5. Deliberações: A única acionista da Companhia apreciou as matérias cons-
tantes da ordem do dia e deliberou, sem quaisquer restrições ou reservas, o que segue: 5.1. 
Aprovar o aumento do capital social da Companhia no valor de R$ 2.500.000,00, passando o 
capital social dos atuais R$ 21.250.000,00 (considerando o aumento do capital social da Com-
panhia aprovado em assembleia geral extraordinária realizada em 30.12.2019, o qual está em 
apreciação pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, conforme processo adminis-
trativo nº 15414.601627/2020-40, datado de 29.01.2020), para R$ 23.750.000,00, mediante 
a emissão de 1.918.449 novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, pelo preço 
de emissão de R$ 1,303136 por ação (desconsiderados os números após a sexta casa deci-
mal), calculado na forma do artigo 170, §1º, II da Lei das S.A. Como resultado da emissão de 
ações ora referida, o capital social da Companhia passa a ser dividido em 22.690.838 ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 5.2. As ações da Companhia ora emitidas são 
subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente nacional, por BMG Participações em 
Negócios Ltda., única acionista da Companhia, nos termos do boletim de subscrição anexo à 
presente ata como Anexo I. 5.3. Em razão das deliberações constantes nos itens 5.1 e 5.2 
acima, aprovar a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigo-
rar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º: O capital social da companhia, totalmente subs-
crito e integralizado, é de R$ 23.750.000,00, representado por 22.690.838 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal. § Único - Cada ação ordinária dará direito a um voto nas 
deliberações da Assembleia Geral.” 5.4. Diante das deliberações acima, ratifi car todas as de-
mais disposições do Estatuto Social da Companhia não expressamente alteradas por este ins-
trumento e consolidá-lo, passando o Estatuto Social da Companhia a vigorar com a redação 
constante do Anexo II à presente ata. 6. Encerramento: Nada mais a tratar, o Presidente 
encerrou os trabalhos e foi lavrada a presente ata, a qual lida, aprovada e achada conforme, 
foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 31.01.2020. 7. Assinaturas: Mesa: Jorge 
Lauriano Nicolai Sant’Anna - Presidente; e Denis Jorge Namur Rangel - Secretário. Acionis-
ta Presente: BMG Participações em Negócios Ltda. (por Marco Antonio Antunes e Eduardo 
Mazon). Confere com a original lavrada em livro próprio. Mesa: Jorge Lauriano Nicolai 
Sant’Anna - Presidente, Denis Jorge Namur Rangel - Secretário. Acionista Presente: 
BMG Participações em Negócios Ltda. Por Marco Antonio Antunes e Eduardo Mazon. 
JUCESP nº 186.748/21-8 em 22.04.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Anexo I -  Boletim de Subscrição de Ações - Subscritor: BMG Participações em 
Negócios Ltda., com sede em São Paulo/SP, CNPJ nº 22.456.202/0001-85, neste ato repre-
sentada por seus Diretores, Marco Antonio Antunes, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 
7.669.530 SSP/SP, CPF nº 002.975.098-96, residente em São Paulo/SP e Eduardo Mazon, 
brasileiro, casado, bacharel em ciência da computação, RG nº 20775312, SSP/SP, CPF nº 
275.484.158-00, residente em São Paulo/SP. Número de Ações Subscritas: 1.918.449 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Preço de Emissão: R$ 1,303136 por 
ação (desconsiderados os números após a sexta casa decimal), calculado na forma do artigo 
170, § 1º, II da Lei nº 6.404/76. Forma de Integralização: nesta data, em moeda corrente 
nacional. São Paulo, 31.01.2020. BMG Participações em Negócios Ltda. Por Marco An-
tonio Antunes e Eduardo Mazon - Subscritor. Mesa: Jorge Lauriano Nicolai Sant’Anna - 
Presidente, Denis Jorge Namur Rangel - Secretário.
Anexo II - Estatuto Social: Capítulo I: Nome, Sede, Objeto e Duração: Artigo 1º: A 
BMG Seguros S.A. é uma sociedade anônima que se rege pelo presente estatuto e pelos dispo-
sitivos legais aplicáveis. Artigo 2º: A companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo/SP, 
na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, sala 52, Bloco 2, 5º andar, Condomínio 
Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, podendo a critério e por delibe-
ração do Conselho de Administração, mediante a autorização das autoridades competentes, 
instalar ou suprimir, em qualquer parte do território nacional e no exterior, dependências, agên-
cias, fi liais, sucursais ou correspondentes. Artigo 3º: A companhia tem por objeto social a co-
mercialização de seguros de danos em todo o território nacional, podendo, respeitadas as limi-
tações legais, participar de outras sociedades. Artigo 4º: O prazo de duração da companhia é 
indeterminado. Capítulo II: Capital Social e Ações: Artigo 5º: O capital social da compa-
nhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 23.750.000,00, representado por 22.690.838 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. § Único - Cada ação ordinária dará direi-
to a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. Artigo 6º: A companhia poderá emitir 
ações preferenciais as quais não darão direito a voto nas deliberações da Assembleia Geral. § 
Único - A preferência ou vantagem das ações preferenciais consistirá na prioridade do reem-
bolso do capital, sem prêmio. Artigo 7º: Ficam assegurados aos acionistas: (a) o desdobra-
mento de títulos múltiplos por preço não superior ao do custo; (b) o prazo máximo de 60 dias 
para o pagamento de dividendos aprovados e distribuição de ações provenientes de aumento 
do Capital; e (c) a inexistência de qualquer espécie de restrição estatutária ou contratual que 
impeça ou difi culte a livre negociação das ações, a qualquer tempo. Capítulo III: Assembleia 
Geral: Artigo 8º: O aumento do capital social dependerá de deliberação da Assembleia Ge-
ral. Artigo 9º: Na proporção do número de ações que possuírem, os acionistas terão preferên-
cia para a subscrição do aumento do capital no prazo de 30 dias a contar da publicação de 
anúncio alusivo no Órgão Ofi cial do Estado e em outro jornal de grande circulação. Artigo 10: 
A Assembleia Geral será convocada e instalada em conformidade com a Lei nº 6.404, de 
15/12/1976, até 31 de março de cada ano, e presidida por um dos acionistas presentes, ao qual 
caberá designar o secretário da mesa. Artigo 11: A Assembleia Geral terá as atribuições pre-
vistas na legislação aplicável. Capítulo IV: Administração: Artigo 12: A administração da 
companhia compete ao Conselho de Administração e à Diretoria. § 1º - A remuneração global 
ou individual e anual dos administradores será estabelecida pela Assembleia Geral dos Acio-
nistas. § 2º - A eleição ou nomeação de administradores da companhia dar-se-á em conformi-
dade com o disposto na Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP nº 330, 
de 09 de dezembro de 201 e da Circular da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP nº 
526, de 25.02.2016 e/ou das normas que venham a lhes substituir ou modifi car. Do Conse-
lho de Administração: Artigo 13: O Conselho de Administração será composto de, no mí-
nimo, 3 e, no máximo, 10 membros titulares e suplentes, em igual número, eleitos pela Assem-
bleia Geral, com mandato unifi cado de 3 anos, sendo 1 dos membros designado Presidente do 
Conselho de Administração, permitida a reeleição de todos. § 1º - Alguns dos membros do Con-
selho de Administração poderão ser Conselheiros Independentes, conforme venham a ser ex-
pressamente declarados como tais na Assembleia Geral que os eleger. § 2º - Para fi ns deste Es-
tatuto Social, esse Conselheiro Independente caracteriza-se por: (i) não ter qualquer vínculo 
com a companhia; (ii) não ser acionista da companhia; não ser cônjuge ou parente até segun-
do grau de acionistas da companhia, ou não ser ou não ter sido, nos últimos três anos, vincu-
lado à companhia ou entidade relacionada aos seus acionistas; (iii) não ter sido, nos últimos 
três anos, empregado ou membro da administração da companhia, de qualquer dos acionistas 
ou de sociedade controlada, controladora ou sob controle comum da companhia; (iv) não ser 
fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços ou produtos da companhia; (v) não ser 
funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandan-
do serviços e/ou produtos à companhia; (vi) não ser cônjuge ou parente até segundo grau de 
algum administrador da companhia; (vii) não receber outra remuneração da companhia além 
da relativa ao cargo de Conselheiro. § 3º - Findo o mandato, os membros do Conselho de Ad-
ministração permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura dos novos eleitos. Ar-
tigo 14: O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, confor-
me calendário fi xado por seu Presidente e, extraordinariamente, mediante convocação de seu 
Presidente ou de metade de seus membros, por meio de carta registrada, fax ou correio eletrô-
nico com confi rmação de recebimento, com antecedência mínima de 5 dias úteis, contendo in-
formação detalhada sobre a ordem do dia, a data, hora e local da reunião, bem como todos os 
documentos necessários à tomada de decisões da respectiva reunião. § 1º - As reuniões do 
Conselho de Administração somente serão instaladas com a presença de, no mínimo, 2/3 de 
seus membros. § 2º - Os Conselheiros poderão excepcionalmente participar das reuniões de 
Conselho de Administração por meio de teleconferência ou videoconferência ou qualquer ou-
tro meio permitido pela legislação brasileira, desde que referido conselheiro informe tal fato 
previamente ao Presidente do Conselho de Administração, justifi cando a necessidade de sua 
participação por referidos meios. § 3º - As deliberações do Conselho de Administração serão 
tomadas (i) por unanimidade dos membros presentes, quando instaladas com a presença de 
apenas 2/3 de seus membros, nos termos do § 1º acima; ou (ii) por maioria simples dos presen-
tes, quando instaladas com a presença de todos os membros do Conselho de Administração, 
salvo quando a lei exigir quórum especial e nas hipóteses especiais previstas em acordos de 
acionistas arquivados na sociedade, tendo o Presidente do Conselho de Administração o voto 
de qualidade em caso de empate. Artigo 15: Ocorrendo impedimentos eventuais de atuação 
do Presidente do Conselho de Administração, este poderá designar substituto, sendo necessa-
riamente membro do Conselho de Administração, que exercerá a competência plena designa-
da ao Presidente de Conselho de Administração, inclusive o voto de qualidade mencionado no 
§ 3º do Artigo 14 acima. Na falta de tal designação, os demais Conselheiros nomearão entre si 
o substituto do Presidente para reunião específi ca, na abertura de cada reunião. § 1º - Os Con-
selheiros que não puderem comparecer a uma reunião do Conselho de Administração poderão 
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(i) ser representados na reunião por outro Conselheiro, desde que indique por escrito o nome 
do Conselheiro que irá substituí-lo e outorgue a este os poderes necessários e específi cos, com 
orientação do voto a ser proferido, o qual votará em nome do Conselheiro substituído, como 
se o mesmo estivesse presente à reunião, ou (ii) enviar seu voto por escrito ao Presidente do 
Conselho de Administração antes da sua instalação, via fax, carta registrada, e-mail com entre-
ga devidamente comprovada ou carta entregue em mãos, autorizando o secretário da respec-
tiva Reunião do Conselho de Administração a assinar a ata em seu lugar. § 2º - No caso de va-
cância de cargo de membro do Conselho de Administração, por morte, renúncia, destituição, ou 
qualquer forma de impedimento permanente, o substituto será eleito pela Assembleia Geral 
para atuar pelo tempo de mandato restante do substituído. Artigo 16: O Conselho de Admi-
nistração tem a competência que a lei lhe confere mais as seguintes atribuições: a) fi xar a orien-
tação geral dos negócios da companhia e aprovar o respectivo orçamento geral; b) eleger e 
destituir os membros da Diretoria, dos comitês de administração, subordinados ao Conselho de 
Administração, fi xar-lhes as atribuições e respectivas áreas de atuação, podendo ainda atribuir, 
em caráter permanente ou transitório, funções especiais a qualquer Conselheiro ou membro da 
Diretoria, com a intitulação que entender conveniente, respeitadas as limitações previstas nes-
te Estatuto; c) fi scalizar a gestão dos membros da Diretoria, examinar a qualquer tempo os li-
vros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de ce-
lebração, e quaisquer outros atos que julgar necessário; d) convocar a Assembleia Geral; e) 
submeter à Assembleia Geral o relatório da administração, as demonstrações fi nanceiras da 
companhia, os pareceres dos auditores independentes, bem como propostas para destinação 
dos lucros e de alteração do Estatuto Social; f) autorizar a participação da companhia e a alie-
nação da participação da companhia, em outras sociedades não integrantes do conglomerado 
BMG, em valores superiores a R$ 500.000,00; g) autorizar a alienação de bens do ativo per-
manente e constituir ônus reais sobre ativos imobilizados em valores superiores a R$500.000,00; 
h) autorizar a contratação de operações da companhia que envolvam alienação de bens mó-
veis de sua titularidade, cujos valores envolvidos sejam superiores a R$500.000,00; i) autorizar 
previamente a realização de operações de crédito pela companhia; j) autorizar previamente a 
contratação de operações de captação de recursos pela companhia, no mercado local ou inter-
nacional, em valores superiores a R$ 500.000,00; k) autorizar a formalização de contratos com 
terceiros, não relacionados ao curso normal dos negócios, tendo a companhia como contratan-
te, tais como contratos de prestação de serviços e afi ns, em valor superior a R$ 500.000,00; l) 
fi xar a linha de ação a ser adotada pela companhia nas assembleias gerais das sociedades das 
quais seja acionista ou sócia e indicar o representante legal da companhia que comparecerá às 
mencionadas assembleias ou representará a companhia em alterações contratuais; m) distri-
buir, nos limites fi xados pela Assembleia Geral, a remuneração e eventuais gratifi cações aos 
administradores; n) aprovar a indicação, se for o caso, dos nomes dos representantes da com-
panhia a serem submetidos às assembleias gerais das sociedades das quais ela seja acionista 
ou sócia, para exercer cargos na administração ou na fi scalização; o) aprovar e alterar o orga-
nograma funcional da companhia; p) aprovar todos os regimentos internos e políticas dos co-
mitês da companhia; q) escolher e destituir os auditores independentes; r) deliberar sobre a 
abertura de fi liais, sucursais, agências ou dependências em qualquer parte do país ou no exte-
rior; s) defi nir as normas gerais relativas à participação dos membros da Diretoria e emprega-
dos nos lucros da companhia; t) deliberar sobre qualquer matéria não regulada neste Estatu-
to, resolvendo os casos omissos; u) avaliar formalmente, ao término de cada ano, o desempe-
nho dos comitês constituídos; Artigo 17: Compete ao Presidente do Conselho de Administra-
ção: a) convocar a Assembleia Geral; e b) convocar, instalar e presidir as reuniões do Conselho 
de Administração, mandando lavrar as respectivas atas no livro competente. Da Diretoria: 
Artigo 18: A Diretoria da companhia, eleita pelo Conselho de Administração, será composta 
de no mínimo, 02 e, no máximo, 05 membros, compreendendo os cargos de 1 Diretor Executi-
vo Presidente, e até 04 Diretores Executivos, na conformidade do que for estabelecido pelo Con-
selho de Administração ao prover esses cargos. § 1º - O Conselho de Administração fi xará as 
quantidades de cargos a serem preenchidos e designará, nomeadamente entre os eleitos, o que 
ocupará a função de Diretor Executivo Presidente, bem como os que ocuparão os cargos de Di-
retores Executivos. No mesmo ato serão defi nidas as responsabilidades e atribuições de cada 
um deles. § 2º - O Diretor Executivo Presidente deterá o voto de qualidade, no caso de empa-
te nas votações do colegiado. § 3º - Sempre que necessário, os Diretores serão substituídos por 
designação do Conselho de Administração, devendo o substituto atuar pelo tempo de manda-
to restante do substituído. Artigo 19: Compete ao Diretor Executivo Presidente e aos Direto-
res Executivos, além das atribuições legais: (a) participar das reuniões da Diretoria; e (b) fazer 
com que sejam cumpridas as diretrizes e medidas recomendadas pelo Conselho de Administra-
ção, dispondo em colegiado, sobre atribuições particularizadas de cada membro da Diretoria. 
Artigo 20: Além das atribuições normais que lhe são conferidas pela lei e por este Estatuto, 
compete especifi camente a cada membro da Diretoria: a) Compete privativamente ao Diretor 
Executivo Presidente: (i) Convocar as Reuniões de Diretoria e presidi-las; (ii) Orientar a adminis-
tração e a gestão dos negócios sociais, supervisionando os trabalhos da Diretoria, de forma a 
assegurar a plena implementação e execução das políticas e diretrizes fi xadas pelo Conselho 
de Administração; (iii) Elaborar o Plano Operacional Anual a ser submetido pelo Conselho de 
Administração, estabelecendo metas; (iv) Acompanhar o cumprimento do Plano Operacional; 
(v) Coordenar a atuação dos Diretores Executivos, bem como o acompanhamento dos respec-
tivos desempenhos; (vi) tomar as decisões de sua alçada; e (vii) tomar decisões de caráter de 
urgência, de competência da Diretoria “ad referendum” desta. b) Compete aos Diretores Exe-
cutivos: (i) colaborar com o Diretor Executivo Presidente no desempenho de suas funções; (ii) 
administrar e supervisionar as áreas que lhes forem cometidas na forma do parágrafo primei-
ro do artigo 16; (iii) supervisionar e coordenar a atuação dos colaboradores que estiverem sob 
sua supervisão direta e indireta e acompanhamento dos respectivos desempenhos; e (iv) tomar 
as decisões de sua alçada. Artigo 21: O prazo de gestão dos membros da Diretoria é de 3 
anos, permitida a reeleição. § Único - Findo o mandato, os membros da Diretoria permanece-
rão no exercício de seus cargos até a investidura dos novos eleitos. Artigo 22: Os membros 
da Diretoria fi cam investidos dos mais amplos poderes de administração da companhia, inclu-
sive para praticar todos e quaisquer atos relativos aos fi ns e objetivos da companhia, observa-
do sempre o disposto no artigo 16 deste Estatuto Social, devendo todos os atos, contratos ou 
documentos que criem ou exonerem de responsabilidade a companhia, serem assinados por 2 
diretores. § Único - Na hipótese de ausência temporária do Diretor Executivo Presidente, este 
deverá nomear, entre os diretores executivos, um substituto, para assinar em conjunto com ou-
tros diretores, em seu lugar, com poderes específi cos e prazo determinado. Artigo 23: A com-
panhia também poderá ser representada por (i) um Diretor em conjunto com um Procurador 
ou (ii) por 2 Procuradores, respeitados os termos deste Estatuto Social e dos instrumentos de 
mandato outorgados. § 1º -  A constituição de procuradores deverá ser assinada por ao me-
nos 2 Diretores. § 2º - Nas constituições de procurações outorgando poderes da cláusula “ad 
judicia”, a advogados, para o foro em geral, visando a postulação de medidas ou defesa da 
companhia, esta poderá ser representada por 2 Diretores. Artigo 24: As procurações outorga-
das pela companhia especifi carão os poderes concedidos e o prazo de duração do mandato, 
exceto nas procurações “ad judicia”, que poderão ser por prazo indeterminado. Capítulo V: 
Conselho Fiscal: Artigo 25: A companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento não 
permanente, composto de 3 membros efetivos e suplentes, em igual número. A eleição, insta-
lação e funcionamento do Conselho Fiscal atenderão aos preceitos dos artigos 161 a 165 da 
Lei nº 6.404/76. Artigo 26: Na oportunidade de instalação do Conselho Fiscal a Assembleia 
Geral disporá sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal e sobre a fi xação de sua remu-
neração. Capítulo VI: Exercício Social e Demonstrações Financeiras: Artigo 27: O 
exercício social terá a duração de 1 ano e se encerrará em 31 de dezembro de cada ano. § Úni-
co - Em 30 de junho e 31 de dezembro serão levantados Balanços Gerais, observadas as re-
gras contábeis aplicáveis. Artigo 28: Ao fi m de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, 
com base na escrituração mercantil da companhia, as demonstrações fi nanceiras previstas pela 
Lei. Capítulo VII: Lucro, Reservas e Dividendos: Artigo 29: O lucro da companhia será 
apurado conforme as prescrições legais. Artigo 30: O lucro líquido do exercício terá a seguin-
te destinação: (a) 5% serão aplicados na constituição da reserva legal até o limite de 20% do 
capital social; (b) 25%, no mínimo, do lucro líquido ajustado na forma do artigo 202 da Lei Fe-
deral nº 6.404/76, serão destinados ao pagamento dos dividendos obrigatórios; e (c) a Assem-
bleia Geral, mediante proposta do Conselho de Administração, poderá destinar parcela dos lu-
cros para constituição de reservas ou retenções previstas na lei ou neste Estatuto. § 1º - Con-
forme deliberação da Assembleia Geral, o valor dos juros, quando pagos ou creditados, a títu-
lo de juros sobre o capital próprio nos termos da Lei nº 9.249, de 26.12.95 e legislação e regu-
lamentação pertinentes, poderá ser imputado ao dividendo obrigatório, integrando tal valor o 
montante dos dividendos distribuídos pela companhia para todos os efeitos legais. § 2º - É fa-
cultado ao Conselho de Administração, conforme as normas gerais que defi nir, atribuir partici-
pação aos membros da Diretoria e empregados nos lucros da companhia de até 10% do resul-
tado do exercício, após deduzidos os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de ren-
da. § 3º - A participação aos empregados de que trata o parágrafo anterior constituirá anteci-
pação do direito previsto pelo artigo 7º, XI da Constituição da República, cuja regulamentação 
a ele se ajustará. Artigo 31: O Conselho de Administração poderá declarar dividendos inter-
mediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balan-
ço anual ou semestral. § 1º - A companhia poderá levantar balanço e distribuir dividendos em 
períodos mensais, bimestrais, trimestrais, semestrais ou anuais, a critério da Assembleia Geral, 
respeitado o limite legal. § 2º - O Conselho de Administração poderá autorizar a distribuição 
de lucros aos acionistas a título de juros sobre o capital próprio nos termos da Lei nº 9.249/95, 
em substituição total ou parcial dos dividendos intermediários cuja declaração é facultada nes-
te artigo ou, ainda, em adição aos mesmos. § 3º - Os dividendos não reclamados dentro do 
prazo de 3 anos, a contar da data do aviso de seu pagamento, prescreverão em favor da com-
panhia. Capítulo VIII: Liquidação: Artigo 32: A companhia entrará em liquidação volun-
tária ou compulsória, nos casos previstos em lei, competindo à SUSEP eleger o liquidante e o 
Conselho Fiscal que deverá funcionar durante a liquidação.

1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos 30.06.2020, às 10hs, na sede social da BMG 
Seguros S.A., na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 52, Bloco 2, 5° andar, 
CEP 04543-000, Vila Nova Conceição, Município de São Paulo/SP (“Companhia”). 2. Convo-
cação e Presenças: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do dispos-
to no artigo 124, § 4º, da Lei 6.404, de 15.12.1976 (“Lei das S.A.”), em virtude da presença de 
acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas 
constantes do Livro de Presença de Acionistas e na Lista de Presença (“Anexo I”). 3. Mesa: Os 
trabalhos foram presididos pelo Sr. Jorge Lauriano Nicolai Sant’Anna e secretariados pelo Sr. 
Denis Jorge Namur Rangel. 4. Ordem do Dia: Exame e discussão a respeito: (i) do aumento 
do capital social da Companhia, no valor de R$ 10.000.000,00, mediante a emissão de 
6.168.479 novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal; (ii) da alteração do Artigo 
5º do Estatuto Social da Companhia, caso aprovada a deliberação anterior; e (iii) da consolida-
ção do Estatuto Social da Companhia. 5. Deliberações: As acionistas da Companhia aprecia-
ram as matérias constantes da ordem do dia e deliberaram, sem quaisquer restrições ou reser-
vas, o que segue: 5.1. Aprovar o aumento do capital social da Companhia, no valor de R$ 
10.000.000,00, passando o capital social dos atuais R$ 23.750.000,00 para R$ 33.750.000,00, 
mediante a emissão de 6.168.479 novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, 
pelo preço de emissão de R$ 1,621145 por ação, calculado na forma do artigo 170, §1º, II da 
Lei das Sociedades por Ações. Como resultado da emissão de ações ora referida, o capital so-
cial da Companhia passa a ser dividido em 28.859.317 ações ordinárias, nominativas e sem va-
lor nominal. 5.2. As ações da Companhia, ora emitidas, são subscritas, neste ato, pela BMG Par-
ticipações em Negócios Ltda e pela Assicurazioni Generali S.P.A., na proporção de suas partici-
pações no capital social da Companhia, nos termos do boletim de subscrição anexo à presen-
te ata como Anexo II. As ações subscritas pela BMG Participações em Negócios Ltda. são in-
tegralizadas, neste ato, em moeda corrente nacional e as ações subscritas pela Assicurazioni 
Generali S.P.A. serão integralizadas, em moeda corrente nacional, em até 30 dias contados des-
ta data. 5.3. Em razão das deliberações constantes nos itens 5.1 e 5.2 acima, aprovar a altera-
ção do Artigo 5ª do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte nova re-
dação: “Artigo 5º: O capital social da companhia, totalmente subscrito e parcialmente integra-
lizado, é de R$ 33.750.000,00, representado por 28.859.317 ações ordinárias, nominativas e 
sem valor nominal. Parágrafo Único - Cada ação ordinária dará direito a um voto nas delibe-
rações da Assembleia Geral.” 5.4. Diante das deliberações acima, ratifi car todas as demais dis-
posições do Estatuto Social da Companhia não expressamente alteradas por este instrumento 
e consolidá-lo, passando o Estatuto Social da Companhia a vigorar com a redação constante 
do Anexo III à presente ata. 6. Encerramento: Nada mais a tratar, o Presidente encerrou os 
trabalhos e foi lavrada a presente ata, a qual lida, aprovada e achada conforme, foi assinada 
por todos os presentes. São Paulo, 30.06.2020. 7. Assinaturas: Mesa: Jorge Lauriano Nicolai 
Sant’Anna - Presidente; e Denis Jorge Namur Rangel - Secretário. Acionistas Presentes: 
BMG Participações em Negócios Ltda. (por Jorge Lauriano Nicolai Sant’Anna e Marco Antonio 
Antunes) e Assicurazioni Generali S.P.A. (por Andrea Crisanaz). Confere com a original lavrada 
em livro próprio. Mesa: Jorge Lauriano Nicolai Sant’Anna - Presidente; Denis Jorge Namur 
Rangel - Secretário. Acionistas: BMG Participações em Negócios Ltda. - Jorge Lauria-
no Nicolai Sant’Anna - Marco Antonio Antunes; Assicurazioni Generali S.P.A. - Andrea Cri-
sanaz. JUCESP nº 186.749/21-1 em 22.04.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Anexo II - Boletim de Subscrição de Ações: Boletim de Subscrição de Ações relativo à 
subscrição de ações da BMG Seguros S.A., no valor total de R$10.000.000,00, mediante 
emissão 6.168.479 novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, totalmente subs-
critas e parcialmente integralizadas: Acionistas Subscritores: BMG Participações em 
Negócios Ltda., com sede em São Paulo/SP, CNPJ n° 22.456.202/0001-85, neste ato repre-
sentada por seus Diretores. Ações subscritas: 4.317.935; Valor Integralizado à vista: R$ 
7.000.000,00; Valor a Integralizar em 30 dias: 0,00. Acionistas Subscritores: Assicu-
razioni Generali S.P.A., com sede em Piazza Duca Degli Abruzzi, 2, Trieste, Italia, CNPJ nº 
05.616.765/0001-74, neste ato representada na forma de seu estatuto social. Ações subscri-
tas: 1.850.544; Valor Integralizado à vista: 0,00; Valor a Integralizar em 30 dias: 
R$ 3.000.000,00. Total: Ações subscritas: 6.168.479; Valor Integralizado à vista: 
R$ 7.000.000,00; Valor a Integralizar em 30 dias: R$3.000.000,00. São Paulo, 
30.06.2020. Mesa: Jorge Lauriano Nicolai Sant’Anna - Presidente; Denis Jorge Namur Rangel - 
Secretário. Acionistas: BMG Participações em Negócios Ltda. - Jorge Lauriano Nicolai 
Sant’Anna - Marco Antonio Antunes; Assicurazioni Generali S.P.A. - Andrea Crisanaz.
Anexo III - “Estatuto Social - Capítulo I - Nome, Sede, Objeto e Duração: Artigo 
1º: A BMG Seguros S.A. é uma sociedade por ações de capital fechado (“Companhia”) que se 
rege pelo presente Estatuto Social, pelo Acordo de Acionistas fi rmado pelos acionistas da Com-
panhia em 22.04.2020 (e eventuais alterações posteriores) e devidamente arquivado na sede 
social (“Acordo de Acionistas”) e pelos dispositivos legais aplicáveis, em especial, pela Lei 
nº 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Artigo 2º: A 
Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Presidente Juscelino Kubits-
chek, nº 1830, sala 52, Bloco 2, 5º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro 
Vila Nova Conceição, podendo a critério e por deliberação do Conselho de Administração, me-
diante a autorização das autoridades competentes, instalar ou suprimir, em qualquer parte do 
território nacional e no exterior, dependências, agências, fi liais, sucursais ou correspondentes. 
Artigo 3º: A Companhia tem por objeto social a comercialização de seguros de danos em 
todo o território nacional, podendo, respeitadas as limitações legais, participar de outras socie-
dades. Artigo 4º: O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II - Capital 
Social e Ações: Artigo 5º: O capital social da companhia, totalmente subscrito e parcial-
mente integralizado, é de R$ 33.750.000,00, representado por 28.859.317 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal. § Único - Cada ação ordinária dará direito a um voto nas 
deliberações da Assembleia Geral. Artigo 6º: A Companhia poderá emitir ações preferenciais 
as quais não darão direito a voto nas deliberações da Assembleia Geral. § Único - A preferên-
cia ou vantagem das ações preferenciais consistirá na prioridade do reembolso do capital, sem 
prêmio. Artigo 7º: Ficam assegurados aos acionistas: (a) o desdobramento de títulos múlti-
plos por preço não superior ao do custo; (b) o prazo máximo de 60 dias para o pagamento de 
dividendos aprovados e distribuição de ações provenientes de aumento do capital; e (c) a ine-
xistência de qualquer espécie de restrição estatutária ou contratual que impeça ou difi culte a 
livre negociação das ações, a qualquer tempo, exceto por quaisquer restrições estabelecidas no 
Acordo de Acionistas da Companhia. Capítulo III - Assembleia Geral: Artigo 8º: O au-
mento do capital social dependerá de deliberação da Assembleia Geral e observará as disposi-
ções aplicáveis previstas no Acordo de Acionistas da Companhia. Artigo 9º: Na proporção do 
número de ações que possuírem, os acionistas terão preferência para a subscrição do aumen-
to do capital no prazo de 30 dias a contar da publicação de anúncio alusivo realizada nos ter-
mos da legislação pertinente em vigor. Artigo 10: A Assembleia Geral será convocada e ins-
talada em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações, até 31 de março de cada ano, e 
presidida por um dos membros do Conselho de Administração de forma alternada e sequencial 
entre os referidos membros ou, na sua ausência, por qualquer pessoa eleita pela maioria dos 
acionistas presentes, ao qual caberá designar o secretário da mesa. Artigo 11: A Assembleia 
Geral terá as atribuições previstas na legislação aplicável. Artigo 12: Exceto se maior quórum 
for estabelecido em lei, neste Estatuto Social ou no Acordo de Acionistas da Companhia, as de-
liberações nas Assembleias Gerais serão tomadas pelo voto favorável de acionistas titulares da 
maioria das ações representativas do capital social votante da Companhia que estejam presen-
tes à Assembleia Geral. § 1º - A aprovação das seguintes matérias estará sujeita ao voto afi r-
mativo de acionistas detentores de ações representativas de no mínimo 71% do capital social 
da Companhia: a) alteração do Estatuto Social da Companhia, exceto nos casos previstos na 
Cláusula 4.3(i) do Acordo de Acionistas da Companhia; b) emissão, resgate, recompra e/ou ven-
da de ações, exceto no caso previsto na Cláusula 4.3(ii) do Acordo de Acionistas da Companhia; 
c) criação de nova classe de ações ou alteração em seus direitos; d) transformação, cisão, ce-
lebração de parceria societária (joint venture), liquidação ou cessação do estado de liquidação, 
fusão ou incorporação, bem como, incorporação de ações; e) mudança da estrutura do Conse-
lho de Administração da Companhia; f) aprovação das contas anuais dos administradores, das 
demonstrações fi nanceiras auditadas da Companhia e do orçamento de capital (ainda que pro-
postos pelo Conselho de Administração da Companhia); g) requerimento de recuperação judi-
cial ou extrajudicial ou de falência voluntária; e h) oferta pública de ações da Companhia (IPO). 
Capítulo IV - Administração: Artigo 13: A administração da Companhia compete ao Con-
selho de Administração e à Diretoria. § 1º - A remuneração global ou individual e anual dos ad-
ministradores será estabelecida pela Assembleia Geral dos Acionistas. § 2º  - A eleição ou no-
meação de administradores da Companhia dar-se-á em conformidade com o disposto nas nor-
mas do Conselho Nacional de Seguros Privados e da Superintendência de Seguros Privados - 
SUSEP em vigor e observará as disposições aplicáveis previstas no Acordo de Acionistas da 
Companhia. Do Conselho de Administração: Artigo 14: O Conselho de Administração 
será composto de 5 membros eleitos pela Assembleia Geral, observadas as disposições aplicá-
veis previstas no Acordo de Acionistas da Companhia, com mandato de 3 anos, sendo 1 dos 
membros designado Presidente do Conselho de Administração, observadas as disposições apli-
cáveis previstas no Acordo de Acionistas da Companhia, permitida a reeleição de todos. § Úni-
co - Findo o mandato, os membros do Conselho de Administração permanecerão no exercício 
de seus cargos até a investidura dos novos eleitos. Artigo 15: O Conselho de Administração 
reunir-se-á, ordinariamente, 6 vezes ao ano, conforme calendário fi xado pela maioria de seus 
membros e, extraordinariamente, mediante convocação de seu Presidente ou de ao menos 2 
de seus membros, por meio de carta registrada, fax ou correio eletrônico com confi rmação de 
recebimento, com antecedência mínima de 5 dias úteis, contendo informação detalhada sobre 
a ordem do dia, a data, que deverá ser um dia útil, a hora, que deverá ser dentro do horário co-
mercial, e local da reunião, que deverá preferencialmente ser na sede social da Companhia, 
bem como todos os documentos necessários à tomada de decisões da respectiva reunião. § 1º 
- As reuniões do Conselho de Administração somente serão instaladas, em primeira convoca-
ção, com a presença de, no mínimo, 4/5 de seus membros e, em segunda convocação, com 
qualquer número. § 2º - Os Conselheiros poderão participar das reuniões de Conselho de Ad-
ministração por meio de teleconferência ou videoconferência ou qualquer outro meio permiti-
do pela legislação brasileira, nos termos previstos no Acordo de Acionistas da Companhia. § 3º 
- As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por maioria simples dos pre-
sentes, salvo quando a lei exigir quórum especial e nas hipóteses especiais previstas no Artigo 
19 abaixo. Artigo 16: Ocorrendo impedimentos eventuais de atuação do Presidente do Con-
selho de Administração, este poderá designar substituto, sendo necessariamente membro do 
Conselho de Administração, que exercerá a competência plena designada ao Presidente de 
Conselho de Administração. Na falta de tal designação, os demais Conselheiros nomearão en-
tre si o substituto do Presidente para reunião específi ca, na abertura de cada reunião. § 1º - Os 
Conselheiros que não puderem comparecer a uma reunião do Conselho de Administração po-
derão (i) ser representados na reunião por outro Conselheiro, desde que indique por escrito o 
nome do Conselheiro que irá substituí-lo e outorgue a este os poderes necessários e específi -
cos, com orientação do voto a ser proferido, o qual votará em nome do Conselheiro substituí-
do, como se o mesmo estivesse presente à reunião, ou (ii) enviar seu voto por escrito ao Presi-
dente do Conselho de Administração antes da sua instalação, via fax, carta registrada, e-mail 
com entrega devidamente comprovada ou carta entregue em mãos, autorizando o secretário 
da respectiva Reunião do Conselho de Administração a assinar a ata em seu lugar. § 2º - No 
caso de vacância de cargo de membro do Conselho de Administração, por morte, renúncia, des-
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Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de junho de 2020
tituição, ou qualquer forma de impedimento permanente, o substituto será eleito pela Assem-
bleia Geral para atuar pelo tempo de mandato restante do substituído, nos termos previstos no 
Acordo de Acionistas da Companhia. Artigo 17: O Conselho de Administração tem a compe-
tência que a lei lhe confere mais as seguintes atribuições: a) eleição e destituição de Diretores 
da Companhia; b) aprovação de políticas de remuneração de empregados e membros dos ór-
gãos sociais da Companhia (incluindo planos de remuneração com base em instrumentos fi -
nanceiros); c) quaisquer decisões relacionadas à implementação pela Companhia de planos de 
outorga de opções de compra de ações devidamente aprovados pela respectiva Assembleia 
Geral, incluindo a seleção dos benefi ciários bem como dos termos e condições da outorga das 
opções de compra de ações; d) aprovação da estrutura organizacional da Companhia bem 
como a criação de comitês para assessorar o Conselho de Administração; e) abertura ou fecha-
mento de sucursais ou fi liais da Companhia; f) análise e aprovação das políticas da Compa-
nhia, além daquelas previstas nos itens (i), (j) e (k) do Artigo 19 abaixo; e g) aprovação de 
quaisquer matérias listadas nesse Artigo 17 em Subsidiárias (conforme defi nido no Acordo de 
Acionistas da Companhia). Artigo 18: Compete ao Presidente do Conselho de Administração 
convocar, instalar e presidir as reuniões do Conselho de Administração, mandando lavrar as res-
pectivas atas no livro competente. Artigo 19: A aprovação das seguintes matérias estará su-
jeita ao voto afi rmativo de, no mínimo, 4/5 (quatro quintos) dos membros do Conselho de Ad-
ministração: a) mudança dos auditores da Companhia e/ou práticas de contabilidade, exceto 
se para conformidade com a regulação aplicável, bem como a contratação de um Contador In-
dependente (conforme defi nido no Acordo de Acionistas da Companhia); b) aprovação do Pla-
no de Negócios (conforme defi nido no Acordo de Acionistas da Companhia), incluindo o orça-
mento anual e sua revisão, bem como qualquer aditamento ou revisão do Plano de Negócios; 
c) aprovação da celebração, aditamento ou término de qualquer Transação com Partes Relacio-
nada (conforme defi nido no Acordo de Acionistas da Companhia) em que o montante envolvi-
do exceda R$ 1.000.000,00, ou que não esteja prevista no Plano de Negócios, ou não realiza-
da dentro do curso ordinário dos negócios, observado que em qualquer caso o Conselho de Ad-
ministração deverá revisar qualquer Transação com Parte Relacionada; d) transações envolven-
do a compra, permuta ou qualquer outra forma de aquisição ou combinação de negócios, in-
cluindo por reorganização societária, pela Companhia, de participação societária em outras so-
ciedades, unidade de negócios, fundo de comércio de outra pessoa, ou criação de joint ventu-
re pela Companhia com outra Pessoa, exceto se prevista no Plano de Negócios; e) transação 
envolvendo a venda, permuta ou qualquer outra forma de disposição de negócios, incluindo 
por reorganização societária, pela Companhia, de participação societária em outras socieda-
des, unidade de negócios, fundo de comércio de outra pessoa, ou criação de joint venture pela 
Companhia com outra Pessoa, exceto se prevista no Plano de Negócios; f) qualquer endivida-
mento acima de R$ 1.000.000,00, bem como a criação de Ônus (conforme defi nido no Acordo 
de Acionistas da Companhia) sobre os ativos da Companhia em decorrência de tal endivida-
mento, exceto se previsto no Plano de Negócios; g) concessão de empréstimos acima de R$ 
100.000,00, realizar qualquer investimento acima de R$ 500.000,00 ou despesas acima de R$ 
1.000.000,00, em qualquer caso não previsto no orçamento anual; h) celebração, término e/ou 
aditamento a qualquer acordo em que o montante envolvido exceda R$ 500.000,00, exceto se 
previsto no Plano de Negócios; i) aprovação das políticas de compliance, risco, subscrição, res-
seguros e comissionamento; j) defi nição e aprovação da política interna de controle e da estru-
tura de gerenciamento de risco da Companhia, incluindo em relação à prevenção à lavagem de 
dinheiro e ao fi nanciamento do terrorismo; k) aprovação da política de remuneração relativa 
aos empregados e membros de órgãos internos da Companhia (incluindo planos de remunera-
ção baseada em instrumentos fi nanceiros) prevendo remuneração total (incluindo bônus e be-
nefícios) que excedam R$ 1.000.000,00 por ano; l) transferência de ativos da Companhia em 
valor superior a R$ 1.000.000,00 por ano, em uma única transação ou em uma série de transa-
ções relacionadas, exceto se previstas no Plano de Negócios; m) aprovação da minuta das de-
monstrações fi nanceiras a serem submetidas à aprovação da Assembleia Geral, e da proposta 
de destinação dos lucros e distribuição de dividendos de acordo com as disposições do presen-
te Estatuto Social; n) aprovação de qualquer acordo de acionistas de especial relevância estra-
tégica bem como de qualquer acordo estabelecendo e/ou alterando termos e condições do in-
vestimento e/ou desinvestimento em qualquer Subsidiária (conforme defi nido no Acordo de 
Acionistas da Companhia) e dos direitos e obrigações na qualidade de acionista ou quotista 
(p.ex.: opções de compra ou de venda de ações ou quotas); o) (i) celebração de acordo para o 
término de qualquer Demanda (conforme defi nido no Acordo de Acionistas da Companhia) 
contra uma Parte Relacionada (conforme defi nido no Acordo de Acionistas da Companhia), ou 
renúncia de direito ou Demanda contra uma Parte Relacionada; ou (ii) celebração de acordo 
para o término de qualquer Demanda (exceto contra uma Parte Relacionada), ou renúncia de 
direito ou Demanda (exceto contra uma Parte Relacionada) em que o valor envolvido exceda 
R$ 300.000,00; e p) aprovação de quaisquer das matérias listadas no Artigo 12, § 1º, e neste 
Artigo 19 em qualquer Subsidiária. § Único - Os valores previstos neste Artigo 19 serão atua-
lizados pela infl ação a partir da data de celebração do Acordo de Acionistas da Companhia até 
a data da respectiva reunião de acordo com a variação positiva da Taxa Selic. Da Diretoria: 
Artigo 20: A Diretoria da Companhia, eleita pelo Conselho de Administração, será composta 
de no mínimo, 4 e, no máximo, 7 membros, compreendendo os cargos de 1 Diretor Executivo 
Presidente, e até 6 Diretores Executivos, na conformidade do que for estabelecido pelo Conse-
lho de Administração ao prover esses cargos, sempre em observação às disposições aplicáveis 
previstas no Acordo de Acionistas da Companhia. § 1º - O Conselho de Administração fi xará o 
número de cargos a serem preenchidos e designará, nomeadamente entre os eleitos, o que 
ocupará a função de Diretor Executivo Presidente, bem como os que ocuparão os cargos de Di-
retores Executivos. No mesmo ato serão defi nidas as responsabilidades e atribuições de cada 
um deles. § 2º - Sempre que necessário, os Diretores serão substituídos por designação do Con-
selho de Administração, devendo o substituto atuar pelo tempo de mandato restante do subs-
tituído. Artigo 21: Compete ao Diretor Executivo Presidente e aos Diretores Executivos, além 
das atribuições legais: (a) participar das reuniões da Diretoria; e (b) fazer com que sejam cum-
pridas as diretrizes e medidas aprovadas pelo Conselho de Administração. Artigo 22: Além 
das atribuições normais que lhe são conferidas pela lei e por este Estatuto, compete especifi ca-
mente a cada membro da Diretoria: a) Compete privativamente ao Diretor Executivo Presiden-
te: (i) convocar as Reuniões de Diretoria e presidi-las; (ii) orientar a administração e a gestão 
dos negócios sociais, supervisionando os trabalhos da Diretoria, de forma a assegurar a plena 
implementação e execução das políticas e diretrizes fi xadas pelo Conselho de Administração; 
(iii) coordenar a atuação dos Diretores Executivos, bem como o acompanhamento dos respec-
tivos desempenhos; (iv) tomar as decisões de sua alçada; b) Compete aos Diretores Executivos: 
(i) colaborar com o Diretor Executivo Presidente no desempenho de suas funções; (ii) adminis-
trar e supervisionar as áreas que lhes forem cometidas; (iii) supervisionar e coordenar a atua-
ção dos colaboradores que estiverem sob sua supervisão direta e indireta e acompanhar os res-
pectivos desempenhos; e (iv) tomar as decisões de sua alçada. Artigo 23: O prazo de gestão 
dos membros da Diretoria é de 3 (três) anos, permitida a reeleição. § Único - Findo o manda-
to, os membros da Diretoria permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura dos 
novos eleitos. Artigo 24: Os membros da Diretoria fi cam investidos dos mais amplos poderes 
de administração da Companhia, inclusive para praticar todos e quaisquer atos relativos aos 
fi ns e objetivos da Companhia, devendo todos os atos, contratos ou documentos que criem ou 
exonerem de responsabilidade a Companhia, serem assinados por, no mínimo, 2 Diretores. § 
Único - Na hipótese de ausência temporária do Diretor Executivo Presidente, este deverá no-
mear, entre os Diretores Executivos, um substituto, para assinar em conjunto com outros dire-
tores, em seu lugar, com poderes específi cos e prazo determinado. Artigo 25: A Companhia 
também poderá ser representada por (i) um Diretor em conjunto com um Procurador ou (ii) por 
2 Procuradores, respeitados os termos deste Estatuto Social e dos instrumentos de mandato 
outorgados. § 1º - A constituição de procuradores deverá ser assinada por ao menos 2 Direto-
res. § 2º - Nas constituições de procurações outorgando poderes da cláusula “ad judicia”, a 
advogados, para o foro em geral, visando a postulação de medidas ou defesa da Companhia, 
esta deverá ser representada por 2 Diretores. Artigo 26: As procurações outorgadas pela 
Companhia especifi carão os poderes concedidos e o prazo de duração do mandato, exceto nas 
procurações “ad judicia”, que poderão ser por prazo indeterminado. Capítulo V - Conselho 
Fiscal: Artigo 27: A Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, 
composto de 3 membros efetivos e suplentes, em igual número. A eleição, instalação e funcio-
namento do Conselho Fiscal atenderão aos preceitos dos artigos 161 a 165 da Lei das Socieda-
des por Ações. Artigo 28: Na oportunidade de instalação do Conselho Fiscal a Assembleia Ge-
ral disporá sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal e sobre a fi xação de sua remune-
ração. Capítulo VI - Exercício Social e Demonstrações Financeiras: Artigo 29: O 
exercício social terá a duração de 1 ano e se encerrará em 31 de dezembro de cada ano. § Úni-
co - Em 30 de junho e 31 de dezembro serão levantados Balanços Gerais, observadas as regras 
contábeis e regulatórias aplicáveis. Artigo 30: Ao fi m de cada exercício social, a Diretoria fará 
elaborar, com base na escrituração mercantil da Companhia, as demonstrações fi nanceiras pre-
vistas pela Lei. Capítulo VII - Lucro, Reservas e Dividendos: Artigo 31: O lucro da Com-
panhia será apurado conforme as prescrições legais. Artigo 32: O lucro líquido do exercício 
terá a seguinte destinação: (a) 5% serão aplicados na constituição da reserva legal até o limi-
te de 20% do capital social; (b) 25%, no mínimo, do lucro líquido ajustado na forma do artigo 
202 da Lei das Sociedades por Ações, serão destinados ao pagamento dos dividendos obriga-
tórios; e (c) a Assembleia Geral, mediante proposta do Conselho de Administração, poderá des-
tinar parcela dos lucros para constituição de reservas ou retenções previstas na lei ou neste Es-
tatuto. § Único - Conforme deliberação da Assembleia Geral, o valor dos juros, quando pagos 
ou creditados, a título de juros sobre o capital próprio nos termos da Lei nº 9.249, de 26.12.95 
e legislação e regulamentação pertinentes, poderá ser imputado ao dividendo obrigatório, in-
tegrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos pela Companhia para todos os efei-
tos legais. Artigo 33: O Conselho de Administração poderá declarar dividendos intermediá-
rios, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual 
ou semestral. § 1º - A Companhia poderá levantar balanço e distribuir dividendos em períodos 
mensais, bimestrais, trimestrais, semestrais ou anuais, a critério da Assembleia Geral, respeita-
do o limite legal. § 2º - O Conselho de Administração poderá autorizar a distribuição de lucros 
aos acionistas a título de juros sobre o capital próprio nos termos da Lei nº 9.249/95, em subs-
tituição total ou parcial dos dividendos intermediários cuja declaração é facultada neste artigo 
ou, ainda, em adição aos mesmos. § 3º - Os dividendos não reclamados dentro do prazo de 3 
anos, a contar da data do aviso de seu pagamento, prescreverão em favor da Companhia. Ca-
pítulo VIII - Liquidação: Artigo 34: A Companhia entrará em liquidação voluntária ou 
compulsória, nos casos previstos em lei, competindo à SUSEP eleger o liquidante e o Conselho 
Fiscal que deverá funcionar durante a liquidação. Capítulo IX - Acordo de Acionistas: Ar-
tigo 35: O Acordo de Acionistas assinado pelos acionistas da Companhia com relação aos as-
suntos previstos no Artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações e outras matérias acordadas 
entre os acionistas deverá ser observado pela Companhia. Artigo 36: O presidente e o secre-
tário das Assembleias Gerais ou das Reuniões do Conselho de Administração serão estritamen-
te proibidos de aceitar os votos proferidos em desacordo com o Acordo de Acionistas. A Com-
panhia também está expressamente proibida de aceitar e proceder com a transferência de 
ações e/ou criação de quaisquer gravames ou transferências de qualquer direito de preferência 
em desacordo com os termos do Acordo de Acionistas. Artigo 37. Os casos omissos serão re-
gulados pela Lei das Sociedades por Ações, e legislação posterior e todas as demais comina-
ções legais aplicáveis a este tipo de sociedade.
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Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30.03.2021
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos 30.03.2021, às 9hs, na sede social da BMG Seguros S.A., na Avenida Presidente Jus-
celino Kubitschek, 1.830, Sala 52, Bloco 2, 5° andar, CEP 04543-000, Vila Nova Conceição, Município de São Paulo/SP (“Companhia”). 
2. Convocação e Presenças: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º, da Lei 
6.404, de 15.12.1976 (“Lei das S.A.”), em virtude da presença dos acionistas detentores de ações representando a totalidade do capi-
tal social da Companhia, conforme se verifi ca das assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 3. Publicações: Em con-
formidade com o artigo 133 da Lei das S.A., o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores In-
dependentes, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020, foram publicados no Diário Ofi cial do Estado de São Paulo, em 
edição de 26.02.2021, nas páginas 487 a 490, e no jornal “O Estado de São Paulo”, em edição de 26.02.2021, nas páginas B9 e B10. 4. 
Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Jorge Lauriano Nicolai Sant’Anna e secretariados por Denis Jorge Namur Rangel. 5. Or-
dem do Dia: Exame e discussão a respeito (i) das contas dos administradores, do Relatório da Administração, das Demonstrações Fi-
nanceiras e do Parecer dos Auditores Independentes, todos referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020; (ii) da destinação 
dos resultados apurados com relação ao exercício social encerrado em 31.12.2020; e (iii) da fi xação da remuneração anual e global dos 
administradores da Companhia. 6. Deliberações: Os acionistas presentes apreciaram as matérias constantes da ordem do dia, deli-
beraram, por unanimidade de votos, abstendo-se de votar os legalmente impedidos e sem quaisquer restrições ou reservas, o que se-
gue: 6.1. Aprovar integralmente as contas dos administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Pare-
cer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020, os quais foram apreciados pelo Conselho de 
Administração em reunião realizada em 19.03.2021, que recomendou sua aprovação. 6.2. Tendo em vista que a Companhia apurou lu-
cro líquido no exercício social encerrado em 31.12.2020, no valor de R$ 10.028.350,07, aprovar a seguinte destinação: (i) o montante de 
R$ 501.417,50, correspondente a 5% do referido lucro líquido, será destinado à conta da reserva legal da Companhia, em atendimen-
to ao previsto no artigo 193 da Lei das S.A.; (ii) o montante de R$ 2.381.733,14, correspondente a 25% do lucro líquido ajustado após a 
destinação descrita no item (i) acima, será distribuído a título de dividendo mínimo obrigatório, conforme previsto no artigo 202 da Lei 
das S.A. e no artigo 33 do Estatuto Social da Companhia; e (iii) o montante de R$ 7.145.199,42, correspondente a totalidade do lucro lí-
quido ajustado, após as destinações descritas nos itens (i) e (ii) acima, será destinado à reserva de lucros, nos termos do artigo 33 do 
Estatuto Social da Companhia. 6.3. Aprovar que a verba anual global da remuneração dos administradores da Companhia, para o exer-
cício social de 2021, será de até R$ 10.000.000,00. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos 
e foi lavrada a presente ata, a qual lida, aprovada e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 30.03.2021. 
Mesa: Jorge Lauriano Nicolai Sant’Anna - Presidente; Denis Jorge Namur Rangel - Secretário. Acionistas: BMG Participa-
ções em Negócios Ltda. - Por Jorge Lauriano Nicolai Sant’Anna e Eduardo Mazon; Assicurazioni Generali S.P.A. - Por Andrea 
Crisanaz. JUCESP nº 170.972/21-5 em 22.04.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 19 de Março de 2021
1. Data, Hora e Local da Reunião: Aos 19.03.2021, às 11hs, na sede social da BMG Seguros S.A., na Avenida Presiden-
te Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 52, Bloco 2, 5° andar, CEP 04543-000, Vila Nova Conceição, Município de São Paulo/SP 
(“Companhia”). 2. Convocação e Presenças: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de todos os membros 
do Conselho de Administração da Companhia (“Conselheiros”). 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Ana Ka-
rina Bortoni Dias, que escolheu o Sr. Denis Jorge Namur Rangel para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: Exame e discussão so-
bre (i) as contas dos administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores 
Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020; (ii) a proposta da administração para a destinação dos 
resultados apurados no exercício social encerrado em 31.12.2020; e (iii) convocação da Assembleia Geral Ordinária da Com-
panhia. 5. Deliberações: Instalada a reunião, após a análise e discussão da matéria objeto da ordem do dia, os Conselheiros 
decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: 5.1. Aprovar, nos termos do Artigo 19, alínea ‘m’ do Estatuto 
Social da Companhia, as contas dos administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer 
dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020, os quais deverão ser submetidos à As-
sembleia Geral Ordinária da Companhia; 5.2. Aprovar, nos termos do Artigo 19, alínea ‘m’ do Estatuto Social da Companhia, a 
proposta da administração para a destinação dos resultados apurados no exercício social encerrado em 31.12.2020, que de-
verá ser submetida à Assembleia Geral Ordinária da Companhia, nos seguintes termos: (i) o lucro líquido apurado no exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2020 é de R$ 10.028.350,07 dos quais (a) o montante de R$ 501.417,50, correspon-
dente a 5% do referido lucro líquido, será destinado à conta da reserva legal da Companhia, em atendimento ao previsto no 
artigo 193 da Lei das S.A.; (b) R$ 2.381.733,14, correspondente a 25% do lucro líquido ajustado após a destinação descrita no 
item (a) acima, será distribuído a título de dividendo mínimo obrigatório, conforme previsto no artigo 202 da Lei das S.A. e no 
artigo 33 do Estatuto Social da Companhia; e (c) o montante de R$ 7.145.199,42, correspondente a totalidade do lucro líqui-
do ajustado, após as destinações descritas nos itens (a) e (b) acima, será destinado à reserva de lucros, nos termos do artigo 33 
do Estatuto Social da Companhia. 5.3. Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia para o dia 
30.03.2021, que deliberará acerca das seguintes matérias objeto da ordem do dia: (i) exame e discussão a respeito das contas 
dos administradores, do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independen-
tes, todos referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2020; (ii) apreciação da destinação dos resultados apurados com 
relação ao exercício social encerrado em 31.12.2020; e (iii) da fi xação da remuneração anual e global dos administradores da 
Companhia. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente deu por encerrada a Reunião, da qual se la-
vrou a presente ata que, uma vez lida, aprovada e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 19.03.2021. 
Mesa: Ana Karina Bortoni Dias - Presidente; Denis Jorge Namur Rangel - Secretário. Conselheiros Presentes: Ana Karina 
Bortoni Dias, Flavio Pentagna Guimarães Neto, Andrea Crisanaz, Ricardo Candoni e Alexandre de Almeida Winandy. Confere 
com a original lavrada em livro próprio. Mesa: Ana Karina Bortoni Dias - Presidente; Denis Jorge Namur Rangel - Se-
cretário. JUCESP nº 188.850/21-1 em 26.04.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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