ASA BRANCA HOLDING S.A.
CNPJ Nº 09.359.927/0001-97
NIRE 35.300.391.811
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2022
1.
DATA, HORA E LOCAL: Aos 20 de junho de 2022, às 11:00hrs, na sede social
da Asa Branca Holding S.A. (“Companhia”), na Rua James Joule, nº. 65, 16º andar, sala
161, Parte F, Cidade Monções, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04576080, por meio de videoconferência.
2.
PRESENÇA: Presente a totalidade do capital social da Companhia, conforme
assinaturas constantes do “Livro de Presença de Acionistas”, arquivado na sede da
Companhia.
3.
CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação do edital de convocação, em razão do
comparecimento da única acionista, detentora da totalidade do capital social, nos termos do
artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº. 6.404/76 (“Lei das S.A.”).
4.
MESA: Presidente – Sra. Sandra López Gorbe, Secretária – Sra. Luisa Mafia
Resende.
5.
ORDEM DO DIA: Discutir e deliberar acerca da seguinte matéria: (i) renúncia e
eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia.
6.
DELIBERAÇÕES: Após analisar e discutir acerca dos temas propostos na ordem
do dia, a totalidade dos acionistas da Companhia, sem quaisquer restrições e/ou ressalvas,
aprovou:
(i) acolher a renúncia do Sr. Leandro Moura Mendes ao cargo de membro efetivo do
Conselho de Administração da Companhia, conforme carta apresentada nesta data, que
ficará arquivada na sede da Companhia. O Conselheiro ora renunciante declara não existir
qualquer obrigação pendente entre ele e a Companhia e seus acionistas e afirma ainda não
haver nada a reclamar dos mesmos, a qualquer tempo, a qualquer título, com relação a todo
e qualquer ato ou omissão durante o prazo em que exerceu o cargo de Conselheiro, dando à
Companhia e aos seus acionistas a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação.
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Ato contínuo, a eleição ao cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da
Companhia do Sr. LUDOVIC PASQUALINOTTO, francês, casado, controller, inscrito
no CPF/ME sob o nº 236.447.738-74, portador do RNE nº V953545-9 CGPI/DIREX/DPF,
com endereço comercial na Rua James Joule, nº. 65, 16º andar, sala 161, Cidade Monções,
São Paulo - SP, CEP.: 04576-080, pelo período restante do mandato do Conselheiro
renunciante, ora substituído, unificado com o mandato dos demais Conselheiros, que
vigorará desde a presente data até a data da Assembleia Geral Ordinária da Companhia a
ser realizada no exercício social de 2023, que terá por objeto aprovar, dentre outras
matérias, as contas do ano-calendário a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022.
O Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento do Conselheiro ora eleito é emitido e
celebrado na presente data e encontra-se anexo a esta ata.
7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual
foi lavrada a presente Ata na forma sumária, nos termos do art. 130, §1º da Lei nº.
6.404/76, que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes. MESA: Sandra López
Gorbe – Presidente da Mesa; Luisa Mafia Resende - Secretária. ACIONISTA: Contour
Global do Brasil Holding Ltda.
A presente ata é cópia fiel da via lavrada em livro próprio.
São Paulo - SP, 20 de junho de 2022.
Mesa:
_____________________________________
Sandra López Gorbe
Presidente da Mesa

_________________________________
Luisa Mafia Resende
Secretária

Acionista:
_____________________________________
Contour Global do Brasil Holding Ltda.
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TERMO DE POSSE
Eu, LUDOVIC PASQUALINOTTO, francês, casado, controller, inscrito no CPF/ME sob
o nº 236.447.738-74, portador do RNE nº V953545-9 CGPI/DIREX/DPF, com endereço
comercial na Rua James Joule, 65 – 16º andar, Conj. 161, Cidade Monções, São Paulo - SP,
CEP 04576-080, tendo sido eleito membro efetivo do Conselho de Administração da ASA
BRANCA HOLDING S.A., sociedade por ações com sede na Rua James Joule, 65 - 16º
andar, Sala 161, Parte F, Bairro Cidade Monções, CEP.: 04576-080, São Paulo – SP,
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 09.359.927/0001-97 (“Companhia”), conforme deliberação
aprovada na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 20 de junho de 2022,
declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres
inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e com o estatuto social da Companhia, pelo que
firmo este Termo de Posse.
Para tanto, declaro, sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 37, inciso II da Lei nº
8.934/94, no art. 147 da Lei nº 6.404/76, e na Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de
2002, que preencho os requisitos elencados nos artigos 146 e 147 e seus parágrafos da Lei
nº 6.404/76, (i) não estando impedido, por lei especial, de exercer a administração da
Companhia, e nem condenado, ou sob efeitos de condenação, por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra
o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) nem condenado à pena de suspensão ou
inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que me torne
inelegível para o cargo de administrador de companhia aberta; (iii) possuo reputação
ilibada; (iv) não ocupo cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da
companhia, e nem tenho nem represento interesse conflitante com os da Companhia.
Para os fins do art. 149, §2º, da Lei nº 6.404/76, declaro que receberei eventuais citações e
intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no
endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à
Companhia.
São Paulo - SP, 20 de junho de 2022.
__________________________________
LUDOVIC PASQUALINOTTO
(membro efetivo do Conselho de Administração)
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