SUDESTE S.A.
NIRE: 33.3.0016579-7
CNPJ: 02.062.747/0001-08
COMPANHIA ABERTA
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Realizada no dia 21 de outubro de 2021

1. Data, Horário e Local:
Aos 21 (vinte e um) dias do mês de outubro de 2021, às 09:45 horas, na sede da Companhia, na
cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson nº 231, 28º andar
(parte), Centro.
2. Convocação e Presença:
Dispensada a convocação prévia por estar presente a totalidade dos acionistas, nos termos do
parágrafo 4° do artigo 124 da Lei n° 6.404/76, conforme atestam as assinaturas constantes do Livro
de Presença de Acionistas.
3. Mesa:
Presidente da Assembleia:
Secretária da Assembleia:

Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim
Raquel Faria Pessoa da Veiga

4. Ordem do Dia:
(i) Deliberar sobre a reforma do Estatuto Social da Companhia, a fim de alterar o seu endereço.
(ii) Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia.
5. Deliberações:
Iniciados os trabalhos, foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade e sem ressalvas,
no âmbito das matérias constantes da Ordem do Dia:
(i) Aprovar alteração do endereço social da Companhia que se localizará na Av. Presidente Antônio
Carlos, nº 51, 10º andar (parte), Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP:
20020-010.
Em consequência da alteração do endereço da sede ora deliberado, o artigo 2º do Estatuto Social
da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro na Av. Presidente Antônio Carlos, nº 51, 10º andar
(parte), Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 20020-010, podendo
manter filiais, escritórios, agencias e representações, mediante deliberação do Conselho de
Administração, observadas as exigências legais e estatutárias pertinentes à matéria.”.
(ii) Em consequência da deliberação do item acima, e ainda, considerando as deliberações que
modificaram o Estatuto Social da Companhia na AGOE ocorrida em 30/04/2021, aprovar a
consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir as mudanças aprovadas, que passará a
vigorar conforme o Documento I, anexo à presente.

6. Encerramento:
Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, não houve qualquer manifestação. Assim sendo,
foi encerrada a sessão e lavrada esta ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os
presentes. Acionistas Presentes: Multiconsult Investimentos Ltda. e Opportunty Holding Fundo de
Investimento em Participações Multiestrategia Investimento no Exterior.
Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2021.

Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim
Presidente da Assembleia

Raquel Faria Pessoa da Veiga
Secretária da Assembleia

