METALGRÁFICA IGUAÇU S.A.
Companhia Aberta
CNPJ 80.227.184/0001-66
NIRE 41300051712
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.
DATA, HORA E LOCAL: 01 de Junho de 2022 às 11:00 horas, realizada sob a forma
exclusivamente digital por meio da plataforma ZOOM (“Plataforma”), nos termos do artigo 5º,
§2º, inciso I, §3º e artigo 28, §§ 2º e 3º da Resolução CVM 81/22, sem prejuízo da utilização do
Boletim de Voto a Distância como instrumento para exercício do direito de voto pelos acionistas
da Companhia. PUBLICAÇÕES: Edital de Convocação publicado nos dias 11, 12 e 13 de maio
de 2022 no jornal Diário dos Campos, de Ponta Grossa, às páginas 14,13 e 14,
respectivamente e no portal eletrônico www.acionista.com.br desde o dia 02/05/2022; Relatório
Anual da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis publicados no dia
03 de maio de 2022: 1) Demonstrações Resumidas, no jornal impresso Diário dos Campos às
páginas 14 e 15 e 2) Demonstrações Completas na página digital do Jornal Diário dos
Campos, https://dcmais.com.br/noticias/publicidade-legal/, páginas 01 a 41. PRESENÇAS:
Acionistas representando 98,37% (noventa e oito vírgula trinta e sete por cento) do capital
social com direito a voto e 73,83% (setenta e três vírgula oitenta e três por cento) detentores de
ações preferenciais presentes à Assembleia Geral Ordinária (“AGO”), conforme registro de
presença na Plataforma Zoom e considerando-se os boletins de voto a distância recebidos, nos
termos do artigo 47, incisos II e III, da Resolução CVM 81/22. Em razão dos quóruns
verificados, o Presidente da Mesa deu por instalada a Assembleia Geral Ordinária. Presente,
ainda, o representante da empresa de auditoria independente MARTINELLI AUDITORES – Sr.
Fabio Eduardo Lorenzon - CRC 026.215/O-6, para atender a eventuais pedidos de
esclarecimentos dos acionistas. MESA: Presidente – Rogerio Payrebrune St.Sève Marins e
secretário – Alfeu Antonio Caznoch. ORDEM DO DIA: 1. Examinar, discutir e aprovar o
relatório da administração, as demonstrações financeiras e as notas explicativas relativos ao
exercício social encerrado em 31/12/2021, acompanhados do relatório dos auditores
independentes e do parecer do Conselho Fiscal; 2. Deliberar sobre a remuneração global anual
dos administradores da Companhia e do Conselho Fiscal para o exercício social de 2022; 3.
Examinar, discutir e votar a Proposta da Administração para destinação do resultado do
exercício; 4. Encerramento do funcionamento do Conselho Fiscal. DELIBERAÇÕES: 1)
Aprovadas, por maioria, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, as Demonstrações
Contábeis, Relatório da Administração e o Relatório dos Auditores Independentes sobre as
Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021.
2) Fixada a verba anual de remuneração dos administradores de até R$4.815.000,00 (quatro
milhões e oitocentos e quinze mil reais), sendo o montante de até R$750.000,00 (setecentos e
cinquenta mil reais) para o Conselho de Administração; o valor de até R$3.800.000,00 (três
milhões e oitocentos mil reais) para a Diretoria e o valor de até R$265.000,00 (duzentos e
sessenta e cinto mil reais) para o Conselho Fiscal, se instalado. Ficou determinado que esta
verba será atualizada na mesma proporção dos aumentos salariais aplicáveis ou concedidos
aos empregados da Companhia; 3) Fica registrado que a Companhia não apurou lucro líquido
neste exercício, portanto não foi proposta aos acionistas a distribuição de dividendos ou juros
sobre o capital próprio e ainda,e o valor do prejuízo líquido apurado no exercício de
R$9.015.249,51, deverá ser registrado à conta de Prejuízos Acumulados; 4) Fica registrado
que não houve manifestação dos acionistas, para instalação do Conselho Fiscal da
Companhia, cujo mandato se encerra nesta Assembleia e seu funcionamento é de caráter não
permanente. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos,
do qual se lavrou, de forma sumária a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada
pelos presentes, tendo sido autorizada pelos senhores acionistas a publicação da ata com
omissão das assinaturas. Nos termos do Artigo 47, §1º, da Resolução CVM 81/22, serão
considerados signatários desta ata os acionistas que proferiram os seus votos por meio
dos boletins de voto a distância e os que registraram a sua presença no sistema eletrônico de
participação a distância disponibilizado pela Companhia. O registro da presença desses

acionistas foi realizado com a assinatura do Presidente e do Secretário da Mesa, que
declararam que a Assembleia foi integralmente gravada, com a participação de acionistas
por áudio e votação por sistema eletrônico, observadas as demais formalidades previstas na
Resolução CVM 81/22. Ponta Grossa, 01 de Junho de 2022. aa) Rogerio Payrebrune St. Sève
Marins – Presidente da Mesa e Alfeu Antonio Caznoch - Secretário.
Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada às folhas 40 e 41 do Livro de Atas de
Assembleias Gerais n.º 08, escriturado na forma facultada pelo artigo 4º da Instrução
Normativa DREI n.º 82 de 19/02/2021, do Departamento de Registro Empresarial e Integração
– DREI.
Alfeu Antonio Caznoch
Secretário
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