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ANEXO II 
 

CASHWAY TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A. 
CNPJ nº. 34.615.822/0001-07 

NIRE 42300054950 
 

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2021 

 
ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO 

 
ARTIGO 1º. Sob a denominação de CASHWAY TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO S.A., fica constituída uma sociedade anônima de capital fechado que 
reger-se-á pelas disposições do presente Estatuto Social, pela Lei das Sociedades 
Anônimas (Lei Federal nº 6.404/76), e demais disposições legais concernentes.  
 
ARTIGO 2º. A Companhia tem sede e foro no Município de Florianópolis, Estado de 
Santa Catarina, na Rodovia José Carlos Daux (SC 401), nº 5.500, Torre Lagoa A, Salas 
405, 406, e 407, Bairro Saco Grande, CEP 88.032-005, podendo, a critério do Conselho 
de Administração, criar e instalar escritórios, agências, filiais, sucursais, depósitos, 
departamentos, representações, escritórios comerciais ou outros estabelecimentos em 
qualquer localidade, no País ou no Exterior, ou, ainda, transferi-los de local ou encerrá-
los.  
 
ARTIGO 3º. A Companhia tem por objeto social a prestação de serviços voltados ao 
desenvolvimento e licenciamento de programas de computador, inclusive para 
dispositivos móveis, customizáveis e não customizáveis, assim como ao desenvolvimento 
de programas de computador sob encomenda, à consultoria, ao suporte técnico, à 
manutenção, e serviços em tecnologia da informação, ao treinamento em informática, às 
atividades de holdings de instituições não financeiras, e de intermediação e agenciamento 
de serviços e negócios em tecnologia da informação, tratamento de dados, provedores de 
serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, a atuação como 
correspondente de instituições financeiras, e a disponibilização de espaços para 
publicidade. 
 
ARTIGO 4º. A Companhia exercerá suas atividades sociais por prazo indeterminado, e 
suas atividades iniciaram em 21 de agosto de 2019.  
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CAPÍTULO II 
CAPITAL SOCIAL E RESPECTIVAS AÇÕES 

 
ARTIGO 5º. O capital social subscrito, e parcialmente integralizado, é de 
R$ 5.550.000,00 (cinco milhões quinhentos e cinquenta mil reais) representado por 
4.760.993 (quatro milhões, setecentos e sessenta mil, novecentas e noventa e três) ações 
ordinárias, 1.510.574 (um milhão, quinhentos e dez mil, quinhentos e setenta e quatro) 
ações preferenciais Classe A, e 442.095 (quatrocentas e quarenta e dois mil e noventa e 
cinco) ações preferenciais Classe B todas nominativas e sem valor nominal. 
 
ARTIGO 6º. As ações preferenciais Classe A, nominativas, sem valor nominal, contarão 
com o direito de voto, e fazem jus aos direitos descritos nos parágrafos subsequentes, 
além dos demais previstos em Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia.  
 
Parágrafo Primeiro: As ações preferencias Classe A participam dos lucros distribuídos 
em igualdade de condições com as ordinárias. 

 
Parágrafo Segundo: As ações preferenciais Classe A terão, em relação às ações 
ordinárias e as preferenciais Classe B, prioridade no recebimento de recursos 
provenientes da materialização de evento que resulte na entrega de recursos financeiros a 
qualquer dos Acionistas da Companhia como contrapartida pela Transferência de suas 
Ações (ou direito relativo às Ações). 
 
Parágrafo Terceiro: Caso a participação acionária dos titulares de Ações Preferenciais 
Classe A na Companhia seja diluída em decorrência de novos aumentos de capital ou 
conversão de valores mobiliários em ações por um valor inferior ao preço de subscrição 
das Ações pago pelos titulares de Ações Preferenciais Classe A, já considerados ajustes 
decorrentes de eventuais grupamentos ou desdobramento de ações, será assegurado aos 
titulares de Ações Preferenciais Classe A o direito de recompor sua participação acionária 
na Companhia. 
 
Parágrafo Quarto: Às Ações Preferenciais Classe A também serão atribuídos os direitos 
indicados em Acordo de Acionistas da Companhia, de forma que tais direitos serão 
considerados como vinculados à classe de ações, independentemente do seu titular. 
 
ARTIGO 7º. As ações preferenciais Classe B, nominativas, sem valor nominal, contarão 
com o direito de voto, e fazem jus aos direitos descritos nos parágrafos subsequentes, 
além dos demais previstos em Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia.  
 
Parágrafo Primeiro: As ações preferencias Classe B participam dos lucros distribuídos 
em igualdade de condições com as ordinárias. 
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Parágrafo Segundo: As ações preferenciais Classe B terão, em relação às ações 
ordinárias, prioridade no recebimento de recursos provenientes da materialização de 
evento que resulte na entrega de recursos financeiros a qualquer dos Acionistas da 
Companhia como contrapartida pela Transferência de suas Ações (ou direito relativo às 
Ações). 
 
Parágrafo Terceiro: Caso a participação acionária dos titulares de Ações Preferenciais 
Classe B na Companhia seja diluída em decorrência de novos aumentos de capital ou 
conversão de valores mobiliários em ações por um valor inferior ao preço de subscrição 
das Ações pago pelos titulares de Ações Preferenciais Classe A, já considerados ajustes 
decorrentes de eventuais grupamentos ou desdobramento de ações, será assegurado aos 
titulares de Ações Preferenciais Classe A o direito de recompor sua participação acionária 
na Companhia. 
 
Parágrafo Quarto: Às Ações Preferenciais Classe B também serão atribuídos os direitos 
indicados em Acordo de Acionistas da Companhia, de forma que tais direitos serão 
considerados como vinculados à classe de ações, independentemente do seu titular. 
 
ARTIGO 8º. Os acionistas terão preferência na subscrição de novas ações ou valores 
mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão da Companhia, na mesma 
proporção, espécie e classe das ações que possuírem. 

 
Parágrafo Único. O direito de preferência de que trata o Art. 8º deverá ser concedido de 
acordo com o procedimento e os prazos previstos na Lei das Sociedades Anônimas, 
observado o prazo decadencial mínimo fixado pelo Art. 171 da Lei das Sociedades 
Anônimas. 
 

CAPÍTULO III 
DAS ASSEMBLEIAS GERAIS 

 
ARTIGO 9º. As Assembleias Gerais serão convocadas pelo Presidente do Conselho de 
Administração, ou nas demais formas previstas em lei, e se reunirão ordinariamente uma 
vez por ano, nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, e 
extraordinariamente sempre que for de interesse da Companhia.  
 
ARTIGO 10º. A Assembleia Geral é o órgão máximo de deliberação da Companhia com 
as competências e atribuições previstas em lei.  
 
Parágrafo Único: Para o cumprimento da competência da Assembleia Geral prevista no 
art.122, inciso III da Lei Federal nº 6.404/76, deverão ter inclusos, nos documentos a ela 
apresentados, o parecer do Conselho Fiscal e da auditoria independente, se instituídos, 
nos termos do art.133, incisos III e IV, respectivamente da mesma lei.  
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ARTIGO 11º. As Assembleias Gerais serão presididas pelo Presidente do Conselho de 
Administração da Companhia e, na sua ausência, por acionista escolhido pelos presentes 
por maioria absoluta de votos. O Presidente da Assembleia Geral convidará um dos 
presentes para secretariar os trabalhos. 
 
ARTIGO 12º. Para participar e deliberar nas Assembleias Gerais, o acionista se 
identificará e apresentará à Companhia comprovantes de sua condição de acionista. Para 
efeito de deliberação, incluir-se-á o acionista que subscrever ações na Assembleia Geral 
em que se realize tal deliberação.  
 
Parágrafo Primeiro: Os Acionistas poderão participar das Assembleias Gerais por meio 
de videoconferência, na forma como seja disponibilizado o serviço pelos administradores, 
e serão considerados presentes à Assembleia após o reconhecimento de face pelos demais 
presentes, devendo enviar a confirmação de seu voto por escrito até o final da respectiva 
Assembleia por correio eletrônico, o qual deverá ser anexado à ata, ficando o presidente 
da mesa investido dos poderes para assinar a respectiva ata de Assembleia Geral em nome 
do Acionista que não esteja presente fisicamente, após ter tido sua identidade 
reconhecida. Não obstante, a Companhia também poderá realizar assembleias por meio 
digital, respeitadas as Leis aplicáveis a tal modalidade de assembleia. 
 
Parágrafo Segundo: O acionista poderá fazer-se representar na Assembleia Geral da 
Companhia por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, 
administrador da Companhia ou advogado, em conformidade com o Parágrafo Primeiro 
do art. 126 da Lei Federal nº 6.404/76.  
 
Parágrafo Terceiro: Ressalvadas as exceções previstas em lei, a Assembleia Geral 
instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no 
mínimo, 50% (cinquenta por cento) do capital social com direito de voto; em segunda 
convocação instalar-se-á com qualquer número. 
 
ARTIGO 13º. Exceto nos casos em que a Lei, o Estatuto Social e/ou o Acordo exigirem 
maior quórum, as deliberações tomadas em Assembleia Geral exigirão o voto favorável 
de acionistas da Companhia que representem pelo menos a maioria das ações com direito 
a voto de emissão da Companhia, excluindo-se os impedidos. 
 
Parágrafo Primeiro: Dependerão do voto afirmativo da maioria das ações preferenciais 
Classe A e da totalidade das ações preferenciais Classe B, em votação em separado, a 
aprovação das seguintes matérias, de competência exclusiva da Assembleia Geral: 

 
(i) Alteração de quaisquer direitos inerentes às Ações Preferenciais Classe B, 

ou a criação de novas classes de ações;  
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(ii) Prestação de fianças, avais ou quaisquer outras garantias, reais ou pessoais 
em benefício de terceiros; 

(iii) Distribuição de dividendos em percentual diverso daquele fixado no 
Estatuto Social da Companhia ou em política de distribuição de 
dividendos; 

(iv) Abertura de capital e admissão de ações ou outros valores mobiliários à 
negociação em bolsa de valores; 

(v) Dissolução, liquidação, nomeação de liquidantes e tomada de contas de 
liquidantes; 

(vi) Autorização aos administradores para requerer falência, recuperação 
judicial ou extrajudicial; e 

(vii) A deliberação acerca das matérias indicadas acima em relação a Afiliadas 
da Companhia. 

 
Parágrafo Segundo: Dependerão do voto afirmativo da maioria das ações preferenciais 
classe A, em votação em separado, a aprovação das seguintes matérias, de competência 
exclusiva da Assembleia Geral: 
 

(i) Alteração do Estatuto Social da Companhia; 
(ii) Aumento ou redução do capital social da Companhia, inclusive por meio 

de emissão ou venda de opções ou outros valores mobiliários da 
Companhia conversíveis em ações ou que outorguem direitos à aquisição 
e/ou subscrição de ações; 

(iii) Resgate, amortização, conversão, desdobramento, grupamento ou compra 
de ações para cancelamento ou manutenção em tesouraria, no âmbito da 
Companhia; 

(iv) Extinção do Conselho de Administração da Companhia, alteração da 
duração do mandato dos seus membros, ou ampliação ou redução do total 
de membros do Conselho de Administração. 

(v) Atribuição de voto plural a qualquer classe de ações da Companhia; 
(vi) Alteração de quaisquer direitos inerentes às Ações Preferenciais Classe A;  
(vii) Fixação do valor da remuneração dos administradores da Companhia; 
(viii) Transações entre a Companhia, de um lado, e quaisquer dos Acionistas ou 

Partes Relacionadas de quaisquer dos Acionistas  da Companhia, de outro;  
(ix) Avaliação de bens utilizados para formação do capital social da 

Companhia;  
(x) Emissão de partes beneficiárias, ações ou quaisquer outros valores 

mobiliários conversíveis em ações (inclusive debêntures) pela Companhia, 
incluindo opções de compra ou subscrição de valores mobiliários;  

(xi) Fusão, incorporação, incorporação de ações, cisão, transformação, 
aumento de capital com contribuição de bens ou qualquer outra forma de 
reorganização societária envolvendo a Companhia; e 
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(xii) A deliberação acerca das matérias indicadas acima em relação a Afiliadas 
da Companhia. 

 
Parágrafo Terceiro: Dos trabalhos e deliberações serão lavradas atas em livros próprios 
com redação sumária dos fatos, inclusive dissidências e deliberações tomadas, podendo 
ser publicadas, na forma da lei, com a omissão das assinaturas dos acionistas.  
 

CAPÍTULO IV 
DA ADMINISTRAÇÃO 

 
ARTIGO 14º. A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por 
uma Diretoria que serão compostos por profissionais experientes e que atendam às 
exigências de qualificação necessárias à ocupação e desempenho de seus respectivos 
cargos, e funcionarão em conformidade com a Lei, com o Estatuto Social da Companhia 
e com as disposições do Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia. 
 
Parágrafo Único: A Assembleia Geral fixará o montante global anual para o pagamento 
das remunerações dos Administradores, assim como a respectiva individualização para 
os membros do Conselho de Administração, cabendo ao Conselho de Administração 
individualizar os valores da remuneração da Diretoria. 

 
SEÇÃO I 

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
ARTIGO 15º. O Conselho de Administração será constituído por, no mínimo, 3 (três) e, 
no máximo, 5 (cinco) membros, pessoas físicas, acionistas ou não, residentes no Brasil 
ou no exterior, eleitos em Assembleia Geral para um mandato de 2 (dois) anos, admitida 
a reeleição. 
 
Parágrafo Único: Os Conselheiros serão investidos nos seus cargos mediante assinatura 
de termo de posse no livro de atas do Conselho de Administração. 
 
ARTIGO 16º. Na primeira reunião do Conselho de Administração, será indicado, dentre 
seus membros, o Presidente do Conselho. 
 
ARTIGO 17º. O Conselho de Administração da Companhia deverá se reunir em caráter 
ordinário ao menos mensalmente e, extraordinariamente, sempre que requerido por 
qualquer membro do Conselho de Administração, com antecedência mínima de 7 (sete) 
dias úteis. 
 
Parágrafo Primeiro: A convocação poderá ser feita por carta, e-mail ou qualquer outro 
meio de comunicação, devendo ser incluído no aviso, a pauta da reunião. 
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Parágrafo Segundo: As reuniões do Conselho de Administração poderão se realizar fora 
da sede da Companhia, no país ou no exterior, através de telefone, videoconferência ou 
qualquer outro meio de comunicação. 
 
ARTIGO 18º. As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas com a 
presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração em primeira 
convocação, e com qualquer número em segunda convocação. 
 
ARTIGO 19º. Todas as deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por 
maioria de votos dos presentes, exceto as matérias listadas abaixo que dependerão do voto 
afirmativo de 80% (oitenta por cento) dos membros titulares do Conselho de 
Administração que estejam empossados no momento da deliberação: 
 

(i) Aprovação do Plano de Negócios e do Orçamento Anual da Companhia, 
bem como suas eventuais alterações; 

(ii) Eleição do Diretor Financeiro da Companhia; 
(iii) Individualização da remuneração dos membros da administração da 

Companhia, incluindo alocação de remuneração referente a plano de 
remuneração baseado em ações, conforme delegação da Assembleia Geral; 

(iv) Aquisição ou alienação de participação societária em outras sociedades, 
incluindo por meio da constituição de novas sociedade;  

(v) Participação da Companhia em joint ventures  ̧consórcios ou associações 
com quaisquer pessoas; e 

(vi) Realização de desembolsos ou assunção de obrigações em valores 
superiores a 5% (cinco por cento) do faturamento do últimos 12 (doze) 
meses, e que não tenham sido previstos no Orçamento Anual. 

(vii) Escolha dos auditores independentes da Companhia ou sua destituição;  
(viii) Quaisquer alterações de práticas contábeis da Companhia, exceto se 

decorrentes de alteração da legislação ou de recomendação dos auditores 
da Companhia; e 

(ix) A deliberação acerca das matérias indicadas acima em relação a Afiliadas 
da Companhia; e 

(x) A aprovação da cessão ou qualquer outra forma de transferência ou 
licenciamento, a qualquer terceiro, de qualquer marca, patente, direito 
autoral, know-how, software, ou qualquer outro direito de propriedade 
industrial, intelectual ou bem intangível pertencente à Companhia. A 
exceção prevista nesta Cláusula não será aplicável caso a aprovação em 
questão envolva, direta ou indiretamente a Darwin e/ou suas Partes 
Relacionadas, hipótese na qual o membro do Conselho de Administração 
indicado pela Darwin estará impedido de votar. 
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Parágrafo Primeiro: Caso a aplicação do percentual referente ao quórum qualificado 
indicado na Cláusula Erro! Fonte de referência não encontrada. resulte em um número 
fracionário de membros do Conselho de Administração, considerar-se-á que o total de 
votos necessários para aprovação da matéria é correspondente ao primeiro número inteiro 
superior àquele obtido com a aplicação do percentual (ou seja, sempre será realizado o 
“arredondamento para cima”). 
 
ARTIGO 20º. Competirá ao Presidente do Conselho de Administração: 
 

(i) Convocar e presidir as reuniões do Conselho de Administração e 
Assembleias Gerais; 

(ii) Coordenar as atividades do Conselho de Administração; 
(iii) Convocar reuniões da Diretoria e do Conselho Fiscal, quando considerado 

oportuno pelo Conselho de Administração. 
 

SEÇÃO II 
DA DIRETORIA 

 
ARTIGO 21º. A Diretoria será composta por, no mínimo, 2 (dois) membros e no máximo 
3 (três) membros, sendo um deles, necessariamente, o Diretor Financeiro, eleitos e 
destituíveis a qualquer tempo por deliberação do Conselho de Administração, para um 
mandato unificado de até 2 (dois) anos, permitidas reeleições. 
 
Parágrafo Primeiro: A remuneração dos Diretores será individualizada anualmente pelo 
Conselho de Administração.  
 
Parágrafo Segundo: Os Diretores serão investidos nos seus cargos mediante assinatura 
de Termo de Posse no Livro de Atas da Diretoria.  
 
Parágrafo Terceiro: Os Diretores não poderão usar a denominação social em negócios 
ou operações estranhas aos objetivos sociais da Companhia.  
 
Parágrafo Quarto: Nas ausências e impedimentos temporários de qualquer Diretor, o 
mesmo será substituído por outro Diretor por ele designado, de forma interina, cumulando 
as funções estabelecidas neste Estatuto.  
 
Parágrafo Quinto: Ocorrendo vacância definitiva de qualquer cargo de Diretor, caberá 
ao Diretor remanescente convocar, no prazo de até 15 (quinze) dias, o Conselho de 
Administração para nova eleição.  
 
Parágrafo Sexto: A representação ativa e passiva da Companhia, em juízo ou fora dele, 
bem como a prática de todos os atos jurídicos que criem, modifiquem ou extingam 
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quaisquer direitos e obrigações, compete a 02 (dois) Diretores, em conjunto, a menos que 
seja estabelecida alçada diversa pelo Conselho de Administração. A Companhia será 
representada por qualquer um dos membros da Diretoria nos casos de recebimento de 
citações, intimações ou notificações judiciais e na prestação de depoimento pessoal, 
podendo, para tanto, constituir mandatários.  
 
Parágrafo Sétimo: A Companhia, por meio da Diretoria, ou os Diretores poderão se 
fazer representar por procuração para o exercício de quaisquer de suas competências, 
outorgando no respectivo mandato os poderes e fixando as limitações para seu exercício. 
As procurações serão outorgadas pela Companhia mediante a assinatura de 2 (dois) 
Diretores. 
 
Parágrafo Oitavo: Sem prejuízo de outras competências previstas em Lei e neste 
Estatuto Social, a celebração dos atos abaixo dependerá da assinatura do Diretor 
Financeiro em conjunto com um dos demais Diretores: 

 
(i) Autorizar a aquisição, alienação, transferência, ou qualquer transação, 

obtenção ou concessão de quaisquer créditos, empréstimos ou 
financiamentos, não previstos no Orçamento Anual da Companhia;  

(ii) Representar a Companhia, em conjunto com outro diretor, na celebração 
de qualquer negócio que envolva valores superiores a R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais) (ou constituir procuradores com poderes de celebrar 
tais negócios); e 

(iii) Autorizar a contratação de pessoal, na modalidade de prestação de serviço 
ou pelo regime da Consolidação das Leis Trabalhistas, com remuneração 
mensal superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) líquidos, corrigido pelo 
IPCA. 

 
ARTIGO 22º. Aos Diretores compete administrar e gerir os negócios da Companhia, 
exercendo as atribuições que lhes tenham sido conferidas pelo Conselho de 
Administração, além de zelar pelo fiel cumprimento deste Estatuto, das deliberações da 
Assembleia Geral e do Conselho de Administração. 
 

SEÇÃO III 
DO CONSELHO FISCAL 

 
ARTIGO 23º. O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização da administração da 
Companhia, com funcionamento não-permanente, a ser instalado a qualquer momento 
pela Assembleia Geral, a pedido de acionistas que representem, no mínimo, 0,1 (um 
décimo) das ações com direito a voto, ou 5% (cinco por cento) das ações sem direito a 
voto.  
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ARTIGO 24º. O Conselho Fiscal será composto de 3 (três) membros efetivos e igual 
número de suplentes.  
 
Parágrafo Primeiro: O mandato dos membros do Conselho Fiscal termina na primeira 
Assembleia Geral Ordinária subsequente à respectiva eleição, permitida a reeleição.  
 
Parágrafo Segundo: Os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal serão 
investidos nos seus cargos mediante assinatura de Termo de Posse no Livro de Atas do 
Conselho Fiscal. 
 
Parágrafo Terceiro: Os Membros do Conselho Fiscal, em sua primeira reunião, elegerão 
seu Presidente a quem caberá a condução das deliberações do órgão.  
 
Parágrafo Quarto: O Conselho Fiscal poderá solicitar à Companhia a designação de 
pessoal qualificado para secretariá-lo e prestar-lhe apoio técnico.  
 
Parágrafo Quinto: O Conselho Fiscal terá as atribuições, deveres e responsabilidades 
que o Estatuto e a legislação aplicável lhe conferirem.   
 
Parágrafo Sexto: A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela 
Assembleia Geral que os eleger. 
 
ARTIGO 25º. O Conselho Fiscal se reúne, ordinariamente, uma vez ao ano e, 
extraordinariamente, quando necessário.  
 
Parágrafo Primeiro: As reuniões são convocadas por um Diretor ou por 2 (dois) 
membros do Conselho Fiscal.  
 
Parágrafo Segundo: O Conselho Fiscal se manifesta pela maioria absoluta de votos, 
presente a maioria de seus membros, devendo a atuação individual de cada conselheiro 
ficar restrita à Lei.  
 
ARTIGO 26º. Os membros do Conselho Fiscal são substituídos, em suas faltas e 
impedimentos, pelo respectivo suplente.  
 
ARTIGO 27º. Além dos casos de morte, renúncia, destituição e outros previstos em lei, 
dá-se a vacância do cargo quando o membro do Conselho Fiscal deixar de comparecer, 
sem justa causa, a 2 (duas) reuniões consecutivas ou 3 (três) intercaladas, no exercício 
anual.  
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Parágrafo Único: No caso de vacância de cargo de membro do Conselho Fiscal e não 
assumindo o suplente, a Assembleia Geral se reunirá imediatamente para eleger o 
substituto.  
 

CAPÍTULO V 
EXERCÍCIO SOCIAL E DIVIDENDOS 

 
ARTIGO 28º. O exercício social iniciará em 1º de janeiro e encerrar-se-á em 31 de 
dezembro de cada ano.   
 
Parágrafo Primeiro: Ao fim de cada exercício social serão elaboradas, com base na 
escrituração mercantil da Sociedade, as demonstrações financeiras previstas em lei. 
 
Parágrafo Segundo: A Assembleia Geral poderá determinar a distribuição de dividendos 
intermediários e, observados os respectivos preceitos legais, determinar também o 
pagamento da participação estatutária aos administradores, conforme programa de 
participação nos resultados aprovado em Assembleia Geral, à conta do lucro apurado em 
balanço semestral.  
 
Parágrafo Terceiro: A Assembleia Geral também poderá deliberar sobre o pagamento 
ou o crédito aos seus acionistas, de juros a título de remuneração sobre o capital próprio, 
observadas as disposições legais, imputado ao valor do dividendo mínimo, previsto no 
inciso II do artigo seguinte.  
 
ARTIGO 29º. Aos resultados verificados no exercício, após as deduções previstas no art. 
189 da Lei Federal nº 6.404/76, desde que não ultrapasse a sua remuneração anual, 
observadas as restrições legais, será dada a seguinte destinação:  

 
(i) 5% (cinco por cento) para constituição de reserva legal, que não excederá 

de 20% (vinte por cento) do capital social;  
(ii) 25% (vinte e cinco por cento), do lucro líquido ajustado na forma do art. 

202 da Lei Federal nº 6.404/76, para distribuição aos acionistas, a título de 
dividendos obrigatórios;  

(iii) 5% (cinco por cento), no mínimo, do lucro líquido do exercício, até o 
máximo de 50% (cinquenta por cento) do capital social, para constituição 
ou manutenção de Reserva Especial, destinada a custear investimentos na 
expansão ou a fortalecer o capital de giro da Companhia, não podendo o 
saldo desta conta exceder, a qualquer tempo, 20% (vinte por cento) do 
capital social;  

(iv) O saldo que se verificar irá receber a destinação aprovada pela Assembleia 
Geral, mediante proposta da Diretoria, podendo inclusive somar-se a esta 
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destinação os dividendos obrigatórios, em atenção ao previsto no art. 202, 
§3º, da Lei Federal nº 6.404/76.  

 
CAPÍTULO VI 
LIQUIDAÇÃO 

 
ARTIGO 30º. A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, sendo que 
a Diretoria nomeará o Liquidante e a Assembleia Geral determinará o modo de 
liquidação, elegendo o Conselho Fiscal que deverá funcionar neste período. 
 

CAPÍTULO VIII 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
ARTIGO 31º. Em conformidade com a Lei de Sociedades Anônimas, o Acordo de 
Acionistas, disporá sobre compra e venda de ações da Companhia e a preferência para 
adquiri-las, o exercício do direito a voto ou do poder de controle da Companhia e outros 
assuntos que convencionar.  
 
Parágrafo Primeiro: O Presidente da Assembleia Geral ou do Órgão colegiado de 
deliberação da Companhia não poderá computar os votos proferidos por acionista, ou 
pelos integrantes desses órgãos, que infrinjam o disposto em Acordo de Acionistas.  
 
Parágrafo Segundo: Ocorrendo ausência à Assembleia ou às reuniões dos órgãos da 
Companhia, bem como as abstenções de voto de qualquer parte do Acordo de Acionistas 
ou de membros dos órgãos colegiados, o direito a voto poderá ser exercido por outro 
acionista ou por outro integrante do órgão.  
 
ARTIGO 32º. Os princípios e regras instituídos pela Lei Federal nº 6.404/76, com suas 
alterações, e demais dispositivos legais aplicáveis às Companhias por ações, regularão os 
casos omissos no presente Estatuto. 
 
Florianópolis, 14 de dezembro de 2021. 
 
 

(Assinaturas na página seguinte) 

 

(Restante da página intencionalmente deixada em branco) 
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(Página de Assinaturas do Anexo II da Assembleia Geral Extraordinária da Cashway 

Tecnologia da Informação S.A., realizada em 14 de dezembro de 2021) 

Mesa: 
  

_______________________________ 
Felipe Santiago  

Presidente 

_______________________________ 
Leonir de Campos  

Secretário

Acionistas:

_______________________________ 
Felipe Santiago  

_______________________________ 
Bruno Imhof 

_______________________________ 
Prime Holding Campos Ltda. 

_______________________________ 
Darwin Starter Investimento S.A. 

_______________________________ 
Invisto I Fundo de Investimento em 

Participações Multiestratégia 

_______________________________ 
Diogo Rossi Ibaixe 

_______________________________ 
Gustavo Raposo Vieira 

_______________________________ 
Eduardo Magnus Smith 

_______________________________ 
Rogério Bezerra Lima 

_______________________________ 
Valter José Tomazzoni

_______________________________ 
Maurício Ibarra Dobes 

_______________________________ 
Sandro Lopes Guimarães 

_______________________________ 
Bruno Souto Alonso 

_______________________________ 
Vitor Hugo Cenci 
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