ELEKEIROZ S.A.
CNPJ nº 13.788.120/0001-47
(Companhia Aberta)
NIRE 35300323971

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO DE 2020
DATA, HORA E LOCAL: em 03 de fevereiro de 2020, às 11:00 horas, na Rua Dr. Renato
Paes de Barros, 955, cj. 121 - Jardim Paulista - São Paulo/SP - CEP: 04530-001.
PRESIDENTE DA MESA: Thiago Sguerra Miskulin
PRESENÇA LEGAL: diretores da Companhia e representantes do Comitê de Divulgação.
QUORUM: a totalidade dos membros efetivos.
DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE: nos termos do Estatuto Social da
Companhia, o Conselho de Administração deliberou:
1 - após análise da documentação apresentada e prestados os devidos esclarecimentos,
deliberou aprovar, sem qualquer ressalva, o Relatório da Administração e as
Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2019, que
foram objeto de (i) recomendação para aprovação dos relatórios sem ressalvas emitidos
pela BDO RCS Auditores Independentes S/S (“BDO”), na qualidade de auditores
independentes da Companhia; e (ii) manifestação da Diretoria, que concordou com as
opiniões expressas nos relatórios dos Auditores Independentes e com as Demonstrações
Contábeis, ficando autorizada a divulgação desses documentos à Comissão de Valores
Mobiliários e à B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, bem como disponibilização no site da
Companhia e publicação na imprensa.
2 - com fundamento nos artigos 8º (8.2) e 9º (“caput”) do Estatuto Social, deliberou, “ad
referendum” da Assembleia Geral:
(i) declarar dividendos no valor a R$ 0,0646 por ação, por conta do dividendo
obrigatório do exercício de 2019, tendo como base de cálculo a posição acionária
final do dia 06/02/2020; e
(ii) que esses dividendos serão creditados nos registros da Companhia e pagos aos
acionistas em 30/06/2020.
ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se,
encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos
assinada. São Paulo (SP), 03 de fevereiro de 2020. (aa) Thiago Sguerra Miskulin Presidente; Felipe Franco da Silveira - Vice-Presidente; Eduardo da Veiga - Conselheiro.
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