
1  

TC TRADERS CLUB S.A. 

Companhia Aberta 

CNPJ/ME nº 26.345.998/0001-50   

NIRE 35.300.566.521 

 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022 

 

 

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 29 de abril de 2022, às 09h00 

horas, de modo exclusivamente digital, sendo considerada realizada na sede social da TC 

Traders Club S.A. (“Companhia” ou “Traders Club”), localizada na Cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr, 758, 7º andar, Itaim Bibi, 

CEP 04542-000, nos termos do artigo 4º, § 2º, inciso I, e § 3º, da Instrução n.º 481 da 

Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), de 17 de dezembro de 2009, conforme 

alterada (“ICVM 481”). 

 

1. CONVOCAÇÃO: Convocada conforme edital de convocação publicado no 

jornal Gazeta de S. Paulo nos dias 29, 30 e 31 de março (nas páginas A7, A9 e A10, 

respectivamente), bem como na página deste jornal na internet, nas mesmas datas 

indicadas, em cumprimento ao disposto no artigo 124 da Lei nº 6.404/1976 (“Lei das 

Sociedades por Ações”) e em virtude da alteração do artigo 289 da Lei das Sociedades 

por Ações, promovida pela Lei nº 13.818/2019. 

 

2. PRESENÇA: Presentes os acionistas representando 27,8% das ações ordinárias 

de emissão da Companhia, em atendimento ao quórum legal para a instalação e 

deliberação em Assembleia Geral Ordinária, conforme lista de presença constante do 

Anexo I à presente ata, incluindo os votos manifestados via Boletim de Voto à Distância 

e registro de presença no sistema eletrônico de participação a distância disponibilizado 

pela Companhia nos termos do artigo 21-C, § 2°, inciso II da ICVM n⁰ 481. Presentes, 

ainda, os Srs. Pedro Medeiros Machado, Diretor de Relações com Investidores da 

Companhia, representante da administração da Companhia, e os Srs. Regis Eduardo 

Baptista dos Santos e Emerson Del Vale da Silva, representantes da Grant Thornton 

Auditores Independentes. 

 

3. PUBLICAÇÕES LEGAIS: Os seguintes documentos foram publicados no 

jornal Gazeta de S. Paulo, na edição do dia 1º de abril de 2022, na página A9, e em sua 

versão online, em atendimento ao artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações: (i) o 

Relatório da Administração; (ii) as Demonstrações Financeiras, acompanhadas das 

respectivas Notas Explicativas; (iii) o Parecer da Grant Thornton Auditores 

Independentes; e (iv) o Relatório do Comitê de Auditoria da Companhia. Os documentos 

acima foram também colocados à disposição dos acionistas na sede da Companhia e 

divulgados nas páginas eletrônicas da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), da B3 

S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, e no website de Relações com Investidores da Companhia, 

com pelo menos 1 (um) mês de antecedência da presente data, nos termos da 

regulamentação aplicável. 

 

4. MESA: Presidida pelo Sr. Pedro Medeiros Machado, Diretor de Relações com 

Investidores da Companhia, e secretariado pelo Sr. Thenard Antunes Figueiredo. 
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5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a aprovação das contas dos 

administradores, do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras da 

Companhia, acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes e do Comitê de 

Auditoria da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

2021; (ii) a aprovação da destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2021, nos termos da Proposta de Administração; (iii) a remuneração global 

anual dos administradores da Companhia e dos membros do Conselho Fiscal, se instalado, 

para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022, nos termos da Proposta 

da Administração. 

 

6. DELIBERAÇÕES: Após o exame, análise e discussão das matérias da ordem 

do dia, os acionistas presentes deliberaram o quanto segue:  

 

6.1. Registrar que a ata que se refere à presente assembleia geral será lavrada na forma 

de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o § 1º do artigo 130 da Lei das 

Sociedades por Ações. 

 

6.2. Aprovar, por unanimidade, sendo 1.694.314 votos favoráveis e 76.065.794 

abstenções, registradas as abstenções das pessoas legalmente impedidas, as contas dos 

administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da 

Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, sendo 

assim ratificadas e convalidadas todas as operações refletidas nas referidas demonstrações 

financeiras, sem quaisquer restrições ou ressalvas, as quais foram devidamente auditadas 

pelos auditores independentes da Companhia, em relação ao período respectivo. 

 

6.3. Aprovar, por maioria, sendo 77.689.958 votos favoráveis, 70.150 votos 

contrários, sem abstenções, a destinação do lucro líquido apurado no exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2021, no valor total de R$ 1.200.414,65 (um milhão e 

duzentos mil e quatrocentos e quatorze reais e sessenta e cinco centavos), conforme 

detalhado no Anexo II da Proposta da Administração, da seguinte forma: 

 

(i) R$ 60.020,00 (sessenta mil e vinte reais) para a constituição de Reserva Legal, 

nos termos dos §§1º e 2º do artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações;  

 

(ii) R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais), para o pagamento de dividendos 

mínimos obrigatórios, observado o disposto no artigo 202 da Lei das Sociedades 

por Ações e no item “v” do artigo 47 do Estatuto Social da Companhia, 

representando, na presente data, o valor de R$ 0,00020382043 por ação “ex-

tesouraria”; e  

 

(iii) R$ 1.083.394,65 (um milhão oitenta e três mil trezentos e noventa e quatro 

reais e sessenta e cinco centavos) para a formação da reserva de lucros estatutária 

prevista no item “vi” do artigo 47 do Estatuto Social da Companhia. 

 

6.3.1. Fica consignado que os dividendos serão pagos à vista até o dia 31 de maio de 

2022, em moeda corrente nacional, com base na posição acionária de encerramento do 

pregão da B3, do dia 29 de abril de 2022, sem ajuste ou correção monetária, passando as 

ações de emissão da Companhia a serem negociadas “ex-dividendos” a partir do dia 02 

de maio de 2022, inclusive, e observarão os procedimentos da instituição financeira 
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prestadora dos serviços de escrituração das ações de emissão da Companhia, conforme 

informações de aviso aos acionistas a ser divulgado oportunamente pela Companhia. 

 

6.4. Aprovar, por maioria, sendo 77.279.215 votos favoráveis, 70.150 votos contrários 

e 410.743 abstenções, e sem quaisquer ressalvas ou restrições, a remuneração global dos 

administradores da Companhia para o exercício social de 2022 no valor total de até R$ 

9.350.000,00 (nove milhões e trezentos e cinquenta mil reais), a ser distribuída entre os 

administradores conforme deliberação do Conselho de Administração. 

 

6.4.1. Registrada, por solicitação do Sr. Luiz Felipe de Araújo Pontes Girão, 

membro do Conselho de Administração e Diretor de Educação e P&D da 

Companhia, a sua abstenção com relação a esta matéria, bem como a abstenção 

do acionista Clube de Investimentos Azure, por ele representado nesta Assembleia. 

 

6.5. Aprovar por unanimidade de votos, a autorização para os administradores 

praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima.  

 

6.6. Registrar que não houve instalação do Conselho Fiscal da Companhia, tendo em 

vista a ausência de solicitação por acionistas titulares de ações representativas de no 

mínimo 2% do capital social votante da Companhia, quórum exigido para a instalação 

daquele órgão, nos termos do artigo 4º da Resolução CVM nº 70 de 22 de março de 2022. 

 

7. ENCERRAMENTO: Encerradas as deliberações, as Assembleias Gerais 

Ordinária e Extraordinária foram suspensas pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. 

Reaberta a sessão, a presente Ata foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelos 

presentes, tendo sido considerados signatários da ata, nos termos do parágrafo 1º do artigo 

21-V da ICVM 481/09, os acionistas cujos boletins de voto à distância foram 

considerados válidos pela Companhia e os acionistas que registraram a sua presença no 

sistema eletrônico de participação a distância disponibilizado pela Companhia. As 

manifestações de voto e abstenções foram apresentadas, autenticadas pela mesa e 

arquivadas na sede social. Os votos manifestados pelo mecanismo de Boletins de Voto a 

Distância, nos termos da ICVM 481/09, foram arquivados na Companhia. A Lista de 

Acionistas presentes consta do Anexo I a esta Ata. 

 

São Paulo, 29 de abril de 2022. 

 

Mesa: 

 

 

   

Pedro Medeiros Machado  Thenard Antunes Figueiredo 

Presidente  Secretário 
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ANEXO I 

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022 

 

Lista de Acionistas Presentes 

 

Nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 21-V da Instrução CVM nº 481/09, os 

acionistas presentes são considerados signatários da ata desta assembleia geral: 

 

Acionistas presentes por meio do sistema eletrônico de participação: 

 

Leonardo Peixoto Estevão 

Marcia Coelho Guerra (p.p. Leonardo Peixoto Estevão) 

Clube de Investimentos Azure (p.p. Luiz Felipe Pontes Girão) 

Luiz Felipe Pontes Girão 

Marcos Dal Bianco Ribeiro 

Marcos Fernandes Pacheco (p.p. Estelly Silva) 

Marcos José Pacheco (p.p. Estelly Silva) 

Thiago Eiki Bonfim Nagumo (p.p. Tomás Soares da Silva Barros)  

Pedro Medeiros Machado 

Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho (p.p. Fernanda Palladini Vaqueiro 

Ferreira) 

 

Acionistas presentes por meio de boletim de voto a distância: 

 

Vaneck Vectors Brazil Small-Cap Etf 

 

*** 


