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 Guassupi Participações S.A.
CNPJ nº 33.572.572/0001-02  –  NIRE 3530053591-0

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25/07/2019
Local e Hora: na sede da “Companhia”, localizada na Rua Ferreira de 
Araújo, 186, conjunto 710, parte, CEP 05428-000, cidade de São Paulo, 
SP, às 10h00. Mesa: Sr. Luis Terepins, Presidente. Sr. Luis Stuhlberger, 
Secretário. Convocação: independente de convocação nos termos do per-
missivo legal constante do Artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, 
conforme posteriormente alterada (“Lei das S.A.”). Presença: acionistas 
presentes titulares da totalidade das ações representativas do capital so-
cial da Companhia, conforme assinaturas lançadas no “Livro de Presença 
de Acionistas”. Ordem do Dia: deliberar sobre a retifi cação dos Boletins de 
Subscrição nº 01 e 02, constantes do Anexo I, da Ata de Assembleia Geral 
Extraordinária de Guassupi Participações S.A., realizada em 24/05/2019. 
Deliberações: por unanimidade, observadas as restrições legais ao 
exercício do direito de voto, sem qualquer reserva, ressalva, oposição 
ou protestos dos presentes, foram adotadas as seguintes deliberações. 
1. Retifi car os Boletins de Subscrição nº 01 e 02, constantes do Anexo I, da 
Ata de Assembleia Geral Extraordinária de Guassupi Participações S.A., 
realizada em 24/05/2019, registrada na JUCESP, em sessão do dia 
18/06/2019, sob nº 331.029/19-4 (“Ata”), conforme anexados na presente 
ata como Anexo A. 2. Ratifi car todas as demais deliberações, documentos 
e anexos constantes da Ata. 3. Autorizar a administração da Companhia a 
tomar todas as providências necessárias para o cumprimento do quanto 
aprovado nesta assembleia. Documentos: fi caram arquivados na sede da 
Companhia, numerados seguidamente e rubricados pela mesa os novos 
Boletins de Subscrição nº 01 e 02. Encerramento: nada mais havendo a 
tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, na forma de sumá-
rio, sendo ela cópia fi el daquela lançada no Livro de Atas de Assembleias 
Gerais da Companhia, que, tendo sido lida e achada conforme, foi por 
todos assinada. Mesa: Sr. Luis Terepins, Presidente. Sr. Luis Stuhlberger, 
Secretário. Acionistas: Luis Terepins, Luis Stuhlberger, Nelson Alvarenga 
Filho, Américo Fernando Rodrigues Bréia, Leivi Abuleac, Luciano 
Hang. São Paulo, 25/07/2019. Mesa: Luis Terepins - Presidente;  Luis 
Stuhlberger - Secretário. JUCESP nº 429.323/19-0, em 09/08/2019.
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Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25/07/2019

Local e Hora: na sede da “Companhia”, localizada na Rua Ferreira de Araújo, 186, conjunto 710, parte, CEP 05428-000, cidade de São Paulo, SP, às 
10h00. Mesa: Sr. Luis Terepins, Presidente. Sr. Luis Stuhlberger, Secretário. Convocação: independente de convocação nos termos do permissivo legal 
constante do Artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme posteriormente alterada (“Lei das S.A.”). Presença: acionistas presentes 
titulares da totalidade das ações representativas do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas no “Livro de Presença de Acionistas”. 
Ordem do Dia: deliberar sobre a retifi cação dos Boletins de Subscrição nº 01 e 02, constantes do Anexo I, da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 
Guassupi Participações S.A., realizada em 24/05/2019. Deliberações: por unanimidade, observadas as restrições legais ao exercício do direito de voto, 
sem qualquer reserva, ressalva, oposição ou protestos dos presentes, foram adotadas as seguintes deliberações. 1. Retifi car os Boletins de Subscrição 
nº 01 e 02, constantes do Anexo I, da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de Guassupi Participações S.A., realizada em 24/05/2019, registrada na 
JUCESP, em sessão do dia 18/06/2019, sob nº 331.029/19-4 (“Ata”), conforme anexados na presente ata como Anexo A. 2. Ratifi car todas as demais 
deliberações, documentos e anexos constantes da Ata. 3. Autorizar a administração da Companhia a tomar todas as providências necessárias para o 
cumprimento do quanto aprovado nesta assembleia. Documentos: fi caram arquivados na sede da Companhia, numerados seguidamente e rubricados 
pela mesa os novos Boletins de Subscrição nº 01 e 02. Encerramento: nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, na 
forma de sumário, sendo ela cópia fi el daquela lançada no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia, que, tendo sido lida e achada conforme, foi 
por todos assinada. Mesa: Sr. Luis Terepins, Presidente. Sr. Luis Stuhlberger, Secretário. Acionistas: Luis Terepins, Luis Stuhlberger, Nelson Alvarenga 
Filho, Américo Fernando Rodrigues Bréia, Leivi Abuleac, Luciano Hang. São Paulo, 25/07/2019. Mesa: Luis Terepins - Presidente; Luis Stuhlberger - 
Secretário. JUCESP nº 429.323/19-0, em 09/08/2019.
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