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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
REALIZADA EM 30.09.2020 

 

DATA: 
30 de setembro de 2020, às 10:00 horas. 
 

LOCAL: 
Sede social, na Av. Paulista, nº 1793 - São Paulo - SP. 
 

PRESENÇA: 

Totalidade dos membros do Conselho de Administração. 
 

MESA: 

Presidente: Sasson Dayan. 
Secretário: Morris Dayan. 

 

ORDEM DO DIA: 
1. Deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio. 
2. Deliberar sobre a indicação de diretor responsável pelo atendimento às de-

mandas do Banco Central do Brasil relacionadas a questões concernentes à 
participação no PIX e no SPI, conforme disposto no Artigo 2º da Carta-Circular 
BACEN nº 4006, de 20 de fevereiro de 2020. 

3. Deliberar a revisão e adequação da Política de Prevenção à Lavagem de Di-
nheiro e ao Financiamento do Terrorismo, conforme a Circular BACEN nº 
3.978, de 23 de janeiro de 2020. 

4. Ratificar a indicação de diretor responsável pela Política de Prevenção à La-
vagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, conforme Artigo 9º da 
Circular BACEN nº 3.978 de 23 de janeiro de 2020. 
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DELIBERAÇÕES: 
Após os debates, foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes deliberações: 
 
1. Ad referendum da Assembleia Geral de acionistas, o pagamento de juros a 

título de remuneração sobre capital próprio referente ao período de 01 de julho 
de 2020 a 30 de setembro de 2020, aos acionistas da Companhia, no valor 
bruto total de R$ 43.485.477,11 (quarenta e três milhões, quatrocentos e oi-
tenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e sete reais e onze centavos), cor-
respondente a R$0,023 por ação, sujeito à retenção do imposto de renda na 
fonte à alíquota de 15% (quinze por cento). Os juros sobre o capital próprio, 
líquidos do imposto de renda na fonte, serão imputados aos dividendos obri-
gatórios relativos ao exercício de 2020 e estarão disponíveis aos acionistas 
da Companhia a partir de 15 de outubro de 2020. 

 
2. Aprovar a indicação do Diretor Executivo o Sr. SALIM DAYAN, como respon-

sável pelo atendimento às demandas do Banco Central do Brasil relacionadas 
a questões concernentes à participação no PIX e no SPI, conforme disposto 
no Artigo 2º da Carta-Circular BACEN nº 4006, de 20 de fevereiro de 2020. 

 
3. Aprovar a revisão e adequação da Política de Prevenção à Lavagem de Di-

nheiro e ao Financiamento do Terrorismo, conforme disposto na Circular 
BACEN n° 3.978, de 23 de janeiro de 2020. 

 
4. Ratificar a indicação do Diretor Executivo o Sr. SALIM DAYAN, como respon-

sável pela Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento 
do Terrorismo, de que trata o Artigo 9º da Circular BACEN nº 3.978 de 23 de 
janeiro de 2020. 
 

  

ENCERRAMENTO: 

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos 
pelo tempo necessário à lavratura desta ata em livro próprio, a qual logo após foi 
lida, aprovada e por todos assinada. 

 
São Paulo, 30 de setembro de 2020. 
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PRESENÇA: 
Membros: Sasson Dayan 

Morris Dayan 
Salim Dayan 
Rony Dayan 
Gustavo Henrique de Barroso Franco 
Sergio Alexandre Figueiredo Clemente. 

 
ASSINATURAS: 
Presidente: Sasson Dayan. 
Secretário: Morris Dayan. 

 
A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. 
 
 
 
Sasson Dayan 
Presidente 

 
 
 
Morris Dayan 
Secretário 
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