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TC TRADERS CLUB S.A. 

Companhia Aberta 

CNPJ/ME nº 

26.345.998/0001-50 NIRE 

35.300.566.521 

 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2022 

 

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 28 de março de 2022, às 10h, via 

plataforma Google Meet, em conformidade com o artigo 26 do Regimento Interno 

do Conselho de Administração. 

 

2. CONVOCAÇÃO: Convocada pelo Presidente do Conselho de  Administração, 

nos termos do artigo 23, §1º, e artigo 25, § 1º, do Estatuto Social e dos artigos 24 e 

25 do Regimento Interno do Conselho de Administração. 

 

3. PRESENÇA: Instalou-se a reunião com a presença com a maioriaos membros 

do Conselho de Administração da Companhia, conforme artigo 25, §3º, do Estatuto 

Social e artigo 27 do Regimento Interno do Conselho de Administração. Presentes 

os membros: (i) Omar Ajame Zanatto Miranda, como Presidente do Conselho de 

Administração; (ii) Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho, como Vice 

Presidente do Conselho de Administração; (iii) Hugo Fagundes de Lima Queiroz; 

(iv) Gustavo Dornellas Tabbal Chamati; (v) Pedro Henrique de Souza Conrade;  (vi) 

Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho e (vii) Luiz Felipe de Araujo Pontes 

Girão;  
 

 

4. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Omar Ajame Zanatto 

Miranda e secretariados pelo Sr. Pedro Geraldo Bernardo de Albuquerque 

Filho. 

 

5. ORDEM DO DIA: Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia para 

deliberar sobre: (i) a Proposta da Administração a ser submetida à deliberação da 

Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 29 de abril de 2022, às 09 horas, de 

forma exclusivamente digital (“AGO”), que contempla, inclusive, a proposta de 

destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2021, e a remuneração global anual da administração para o exercício 

social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022 (“Proposta da Administração”); e 

(ii) o edital de convocação e respectiva a convocação da AGO da Companhia. (iii) 

os resultados da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2021; (iv) a celebração de um ou mais contratos de total return equity 

swap, de modo a gerar uma exposição econômica de até 4.258.490 ações ordinárias 

de emissão da Companhia, representativas de até “5 % das ações em circulação da 

Companhia nos últimos 18 meses, tendo por objeto a troca de resultados de fluxos 

financeiros futuros, tendo por referência ações de emissão da Companhia, de modo 

que a Companhia receba a variação de preço relacionado às ações de sua emissão 

negociadas fora de mercados organizados e pague a variação do CDI acrescido de 

uma taxa, durante a vigência de cada respectivo contrato, com a instituição 

financeira Banco Modal (“Contratos de TRS” e “Banco Modal”); (v) que o 
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somatório da exposição econômica resultante dos contratos de derivativos firmados 

no âmbito dos Contratos de TRS será de até 4.258.490 ações ordinárias de emissão 

da Companhia, tendo em vista o limite de manutenção de ações em tesouraria 

disposto no artigo 8º da ICVM 567/15, qual seja, de 10% das ações de cada espécie 

ou classe de ações em circulação no mercado; (vi) consignar os objetivos, 

justificativas, termos e condições aplicáveis aos Contratos de TRS, aprovados na 

forma do Anexo I à presente ata, que contém as informações previstas no Anexo 30-

XXXVI da Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada 

(“ICVM 480/09”); e (vii) tendo em vista a aprovação em 19 de novembro de 2021 

do Plano de Outorga de Ações da Companhia (“Primeiro Plano RSU”) e do Plano 

de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia (“Primeiro Plano SOP”); 

em 17 de fevereiro de 2022, do Primeiro Programa do Plano RSU (“Primeiro 

Programa RSU”); em 28/03/2022, do Segundo Programa do Plano RSU (“Segundo 

Programa RSU”); a retificação dos períodos de elegibilidade dos colaboradores 

aprovados no programa de RSU da Companhia em 17.02.2022; (viii) "Regimento 

Interno do Comitê de Ética"; (ix) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos 

e quaisquer atos necessários para a execução da deliberação ora tomada, podendo, 

inclusive, definir o momento e a quantidade de ações a ser adquirida na operação 

 

6. DELIBERAÇÕES: Instalada a Reunião, após o exame e discussão das matérias 

constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração presentes 

deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue:  

 

6.1. Aprovar a Proposta da Administração nos termos constantes do Anexo I à 

presente Ata, à ser submetida à AGO; e 

 

6.2. Aprovar o edital de convocação e respectiva convocação da AGO da 

Companhia, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) tomar as contas dos 

administradores e examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as 

Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos Auditores 

Independentes e do Comitê de Auditoria da Companhia, relativas ao exercício social 

findo em 31 de dezembro de 2021; (ii) deliberar sobre a destinação do resultado do 

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e (iii) deliberar sobre a 

remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social a se 

encerrar em 31 de dezembro de 2022. 

 

6.3. Aprovar as contas dos administradores, os balanços patrimoniais e as demais 

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, as quais foram 

devidamente auditadas pelos auditores independentes da Companhia, em relação ao 

período respectivo. 

 

6.4. Aprovar a destinação do resultado positivo apurado no exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2021 no valor total de um lucro líquido de R$ 

1.200.414,65 (um milhão e duzentos mil e quatrocentos e quatorze reais e sessenta 

e cinco centavos), conforme destinação abaixo: 

 

6.4.1 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 S.A.; 
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6.4.2  R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais) para o pagamento de dividendos, 

na forma do artigo 202 da Lei das S.A.; e 

6.4.3 R$ 1.083.394,65 (um milhão oitenta e três mil trezentos e noventa e 

quatro reais e sessenta e cinco centavos) para a constituição de reserva 

estatutária, conforme  artigo 47 do Estatuto Social da Companhia. 

 

6.5. Aprovar a remuneração global dos administradores da Companhia para o 

exercício de 2022 no valor total de até R$ 9.350.000,00 (nove milhões trezentos e 

cinquenta mil reais), a ser distribuída entre os administradores conforme deliberação 

do Conselho de Administração. 

 

6.6. Aprovar a celebração de Contratos de TRS, de modo a gerar uma exposição 

econômica de até 4.258.490 ações ordinárias de emissão da Companhia, 

representativas de até “5 % das ações em circulação da Companhia nos últimos 18 

meses. 

 

6.7. Aprovar que o somatório da exposição econômica resultante dos contratos 

de derivativos firmados no âmbito dos Contratos de TRS, será de até 4.258.490 

ações ordinárias de emissão da Companhia, tendo em vista o limite de manutenção 

de ações em tesouraria disposto no artigo 8º da ICVM 567/15, qual seja, de 10% das 

ações de cada espécie ou classe de ações em circulação no mercado. 

 

6.8. Consignar os objetivos, justificativas, termos e condições aplicáveis ao 

Programa de Recompra e aos Contratos de TRS, aprovados na forma do Anexo II à 

presente ata, que contém as informações previstas no Anexo 30-XXXVI da ICVM 

480/09. 

 

6.9. Os membros presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem 

quaisquer restrições, o quanto segue: 

 

6.9.1 aprovar a relação dos beneficiários do Segundo Programa RSU, na 

forma da lista constante no Anexo III;  

6.9.2 retificação dos períodos de elegibilidade dos beneficiários aprovados 

no Primeiro programa de RSU da Companhia em 17.02.2022, na forma 

constantes do Anexo IV; e 

6.9.3 autorizar a Diretoria a prosseguir com a Celebração dos Contratos junto 

aos Beneficiários.  

 

6.10. Aprovar, por unanimidade de votos, o Regimento Interno do Comitê de 

Ética; 

 

6.11. Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer atos 

necessários à efetivação das deliberações acima, podendo, inclusive, definir o 

momento e a quantidade de ações a serem adquiridas nas operações. 

 

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a 

palavra a quem quisesse se manifestar e ante a ausência de manifestações, foram 

encerrados os trabalhos da reunião e lavrada ata em livro próprio, devidamente 

aprovada e assinada por todos os presentes: 
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São Paulo, 28 de março de 2022. 

 

 

Mesa: 

 

 

   

Omar Ajame Zanatto  

Miranda 

 Pedro Geraldo Bernardo de 

Albuquerque Filho 

Presidente  Secretário 

 

 

 

Membros do Conselho de Administração Presentes: 

 

 

Omar Ajame Zanatto Miranda 

 

 

Pero Geraldo Bernardo de Albuquerque Filho 

 

 

                                        Luiz Felipe de Araujo Pontes Girão 

 

Hugo Fagundes de Lima Queiroz  

 

 

Gustavo Dornellas Tabbal Chamati  

 

 

Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho 

 

 

Pedro Henrique de Souza Conrade 

 

 

 

(Página de assinaturas da ata de Reunião do Conselho de Administração da TC 

Traders Club S.A., realizada em 28 de março de 2022, às 10 horas) 

 

 

 

 

 

 

 


