FERTILIZANTES HERINGER S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/ME Nº 22.266.175/0001-88
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022
1.
Data, Hora e Local: Realizada aos 29 dias do mês de abril de 2022, às 10:00
horas, de forma exclusivamente digital. Nos termos do artigo 4º, §3º da Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 481, de 17 de dezembro de 2009 (“ICVM
481”), esta Assembleia Geral Ordinária (“Assembleia” ou “AGO”) da Fertilizantes
Heringer S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”) foi considerada como
realizada na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Viana, Estado do
Espírito Santo, na Avenida Idalino Carvalho, s/n, Bairro Parque Industrial, CEP
29136-900.
2.
Convocação: Edital de Convocação publicado nos termos do Artigo 124 da
Lei nº 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), no (i) Diário Oficial do
Espírito Santo nas edições dos dias 29, 30 e 31 de março de 2022, páginas 04, 48 e
08, respectivamente; e (ii) Valor Econômico nas edições dos dias 29, 30 e 31,
páginas C7, A8 e A18, respectivamente, bem como disponibilizadas nos websites da
CVM e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”).
3.
Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Vice-Presidente do Conselho de
Administração (nos termos do art. 13 combinado com o art. 27, parágrafo único do
Estatuto Social da Companhia), o Sr. Lieven Cooreman e secretariados pelo Sr. Luiz
Felipe Fleury Vaz Guimarães.
4.
Publicações Legais: O Relatório da Administração e as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas da Companhia, acompanhadas do relatório
dos auditores independentes elaborado pela PricewaterhouseCoopers Auditores
Independentes (“Auditores Independentes”) e do Parecer do Conselho Fiscal,
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, foram
publicados no (i) Valor Econômico, versão digital do dia 29 de março de 2022,
certificada por Editora Globo S.A. 04067191000160; e (ii) Valor Econômico, versão
impresso do dia 29 de março de 2022, na página A15, bem como disponibilizadas
nos websites da CVM e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”).

5.
Presença: Presentes acionistas detentores de ações que representam 51,6%
(cinquenta e um vírgula seis por cento) do capital social com direito a voto da
Companhia, conforme registros do sistema eletrônico de participação a distância, nos
termos do artigo 21-V, inciso III da ICVM 481 e as informações contidas nos mapas
analíticos elaborados pelo agente escriturador e pela própria Companhia, na forma
do artigo 21-W, incisos I e II, da ICVM 481, e dos registros do sistema eletrônico de
participação a distância, nos termos do artigo 21-V, inciso III da ICVM 481, quórum,
portanto, superior ao necessário para a instalação desta Assembleia.
6.
Presenças Legais: Presentes os Srs. Jeferson Galaverna e Eduardo Dias
Vendramini, representantes da PricewaterhouseCoopers, os Srs. Diretores Lieven
Cooreman, Julio Enrique Varela Gubitosi, Alfredo Fardin e Ulisses Gonçalves
Maestri, representantes da administração da Companhia e o Sr. Alfredo Gonçalves
Martins, representante do conselho fiscal da Companhia, em atendimento ao
disposto no §1º do artigo 134 da Lei das S.A.
7.
Ordem do Dia: Reuniram-se os acionistas da Companhia para examinar,
discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia:
(i)

tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar
as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Relatório da
Administração, do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer
do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2021; e

(ii)

deliberar sobre a fixação da remuneração global anual dos membros da
Administração da Companhia para o exercício social de 2022.

8.
Mapa de Votação e Lavratura da Ata: Após a verificação do quórum de
instalação da Assembleia e dispensa da leitura do Edital de Convocação e do Mapa
de Votação Sintético, os quais ficaram à disposição para consulta dos acionistas
presentes, nos termos do artigo 21-W, §4º, da Instrução CVM 481, foi aprovada pela
unanimidade dos presentes a lavratura da presente ata em forma de sumário dos
fatos ocorridos, conforme dispõe o artigo 130, §1º, da Lei das S.A., bem como sua
publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, na forma do artigo 130, §2º,
da Lei das S.A.
9.
Deliberações: Após análise e discussão das matérias constantes na ordem
do dia, os acionistas da Companhia deliberaram o quanto segue:
(i)

Aprovar, por unanimidade de votos, conforme mapa de votação constante
do Anexo I à presente ata, tendo sido computados 27.754.939 votos a
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favor e 25.200 abstenções, das contas dos administradores, das
Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, Relatório dos
Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, todos relativos
ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, sem qualquer
ressalva.
(ii)

Aprovar, por maioria de votos, conforme mapa de votação constante do
Anexo I à presente ata, tendo sido computados 27.728.139 votos a favor
e 52.000 votos contra, a fixação da remuneração global anual dos
administradores da Companhia para o exercício social de 2022, no
montante total de até R$8.000.000,00 (oito milhões de reais), a ser paga
até a data da realização da assembleia geral ordinária em que os
acionistas da Companhia votarem acerca das demonstrações financeiras
referentes ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de
2022.

10.
Lavratura da Ata: A ata foi lavrada na forma de sumário, nos termos dos
parágrafos primeiro e segundo do artigo 130 da Lei das S.A., autorizando-se a sua
publicação na imprensa com omissão das assinaturas dos acionistas.
11.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos
para a lavratura desta ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do
artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei das S.A. Reabertos os trabalhos, foi a presenta ata lida,
achada conforme e assinada pela Mesa, conforme o artigo 21-V, §2º, da Instrução
CVM 481. Foram considerados signatários da ata, nos termos do artigo 21-V, §1º, da
Instrução CVM 481, os acionistas cujos boletins de voto a distância foram
considerados válidos pela Companhia e os acionistas que registraram a sua
presença no sistema eletrônico de participação a distância, pessoalmente ou por
representante legal ou procurador devidamente constituído. Os Mapas Finais de
Votação Sintéticos e a Lista de Acionistas Presentes constam dos Anexos I e II a
esta ata. A gravação das Assembleias e os votos manifestados por meio dos boletins
de voto a distância foram arquivados na sede social da Companhia.
Viana-ES, 29 de abril de 2022
Mesa:

Lieven Cooreman
Presidente

Luiz Felipe Fleury Vaz Guimarães
Secretário
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ANEXO I À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE
ABRIL DE 2022
Mapa Finais de Votação Sintéticos
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ANEXO II À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE
ABRIL DE 2022
Lista de Acionistas Presentes
(considerados signatários da ata, nos termos do artigo 21-V da Instrução CVM 481)
Acionistas presentes por meio do sistema eletrônico de participação:
Heringer Participações LTDA., representado por Daniil Sergunin
Acionistas presentes por meio de boletim de voto a distância:
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST
TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM
CUSTODY B. OF J. LTD. RE: SMTB AXA IM E. S. C. E. M. F.
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