
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 
EXTRAORDINÁRIA 

 
 
O Conselho de Administração da CASHWAY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A., 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 34.615.822/0001-07, 
e na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o NIRE 42300054950, com sede 
na Rodovia José Carlos Daux (SC 401), nº 5.500, Torre Lagoa A, Salas 405, 406, e 407, 
Bairro Saco Grande, na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, CEP 
88.032-005, vem, por intermédio do seu Presidente, nos termos do Artigo 9º do Estatuto 
Social da Companhia, convocar os seus acionistas para a Assembleia Geral Ordinária 
e Extraordinária, a realizar-se no dia 15 de junho de 2022, no horário das 15:00 horas, 
de forma digital, no qual participará e manifestará seu voto mediante atuação remota, 
via sistema eletrônico, por meio do endereço: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NTdhOWVhNzktNmNhNy00MWNjLWI0OGMtNTc3NDdhOWZkOT
ky%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229f39cc6a-d875-42df-a725-
895eff9a1c27%22%2c%22Oid%22%3a%2233213d58-90c4-4003-9240-
2d5dd0df4057%22%7d, em conformidade com o Parágrafo Primeiro do Artigo 12 do 
Estatuto Social, o Artigo 124, §2º-A da Lei nº 6.404/76 e a Instrução Normativa DREI nº 
81/2020, tendo a seguinte pauta: 
 
 

Assembleia Geral Ordinária:  
1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as 
demonstrações financeiras auditadas, referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2021;  
2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição 
de dividendos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2021.  
 
Assembleia Geral Extraordinária:  
1) Homologar a proposta de revisão do Orçamento 2022 da Companhia, 
aprovada pelo Conselho de Administração em sua reunião realizada em 
27/05/2022; 
2) Deliberar sobre a proposta do montante global da remuneração da 
Administração para o exercício social de 2022, e a individualização da 
remuneração aos membros do Conselho de Administração;  
3) Deliberar sobre a seguinte proposta de alteração do Estatuto Social da 
Companhia: revisão do Artigo 2º quanto à abertura de filial em Belo 
Horizonte/MG;  
4) Deliberar sobre a rerratificação da Assembleia Geral Extraordinária da 
Companhia, realizada em 14/12/2021, às 10 horas, para contemplar: i) a 
retificação da quantidade de ações preferenciais Classe B, de titularidade 
da acionista Darwin Starter Investimento S.A., deliberada naquela 
Assembleia, por ocasião da conversão das ações ordinárias de sua 
titularidade, dado que o número correto é 239.007 (duzentas e trinta e nove 
mil e sete), ao invés de 269.470 (duzentas e sessenta e nove mil, 
quatrocentas e setenta); ii) incluir autorização dos Acionistas Bruno Imhof, 
Darwin Starter Investimento S.A., Felipe Santiago e Prime Holding Campos 
LTDA. a realizarem a integralização pendente das ações de sua titularidade 
no prazo de até 36 (trinta e seis) meses contados da realização da referida 
Assembleia Geral. 
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Em anexo à presente convocação, seguem à disposição dos Acionistas as seguintes 
informações: Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos 
Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2021 da Companhia, e Proposta de revisão do Orçamento 2022.  
 
Informações Gerais: Os acionistas deverão apresentar à Companhia, endereçado ao 
Presidente do Conselho, através do endereço eletrônico flora@cashway.io, até trinta 
minutos antes do horário estipulado para a abertura dos trabalhos, para verificação da 
identidade do acionista ou de seu representante legal, conforme o caso, a seguinte 
documentação, em formato PDF:  
a) Acionista pessoa física: CPF e Documento de Identidade com foto. Se representado 
por procuração, o instrumento deve ter firma reconhecida por autenticidade, 
comprovando a devida outorga de poderes para participar e votar nos itens da pauta da 
presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, se for o caso, bem como o CPF 
e Documento de Identidade com foto do outorgante e do outorgado.  De acordo com a 
Lei nº 6.404/76, o acionista pode ser representado na Assembleia Geral por procurador 
constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia 
ou advogado; 
b) Acionista pessoa jurídica: (i) CPF e Documento de Identidade com foto do 
representante legal; (ii) Contrato Social ou Estatuto Social consolidado e atualizado; (iii) 
Ato de sua eleição como representante legal (ata de eleição/termo de posse), se for o 
caso; (iv) Procuração com firma reconhecida por autenticidade que comprove a devida 
outorga de poderes para participar e votar nos itens da pauta da presente Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária, se for o caso, bem como o CPF e Documento de 
Identidade com foto do representante do outorgante e do outorgado.  De acordo com a 
Lei nº 6.404/76, o acionista pode ser representado na Assembleia Geral por procurador 
constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da Companhia 
ou advogado. 
 
Documentos de identidade aceitos: Carteira de Identidade, CNH (válida), Passaporte 
(válido) e Carteira de Registro Profissional oficialmente reconhecida.  

 
 
 
 

Florianópolis/SC, 2 de junho de 2022. 
 
 
 
 

Leonir de Campos  
Presidente do Conselho de Administração 
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