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V2I ENERGIA S.A. 
CNPJ nº 34.395.916/0001-00 - NIRE 33.3.0033239-1

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 23/03/2022 - 1. 
Data, Hora e Local: no dia 23/03/2022, às 10:00h, na sede da V2I ENERGIA 
S.A., na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida 
Pasteur, nº 110, 9º andar, Botafogo, CEP: 22.290-240. 2. Mesa: Presidente 
- Sr. Rodrigo Costa Rocha; Secretária - Sra. Ana Paula Pousa Bacaltchuc de 
Salles Fonseca. 3. Presença: Acionista representando a totalidade do capital 
social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro Registro 
de Presença de Acionistas. 4. Convocação: Dispensada a publicação 
dos editais de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos 
acionistas da Companhia, na forma do §4º do art. 124, da Lei 6.404/76. 5. 
Ordem do Dia: Deliberar sobre a distribuição de dividendos intermediários 
no montante de R$ 16.195.758,00 (dezesseis milhões, cento e noventa e 
cinco mil, setecentos e cinquenta e oito reais), com base nos lucros apurados 
no exercício social de 2021, conforme balanço patrimonial levantado em 
31/12/2021, a serem pagos até dia 31/03/2022. 6. Deliberações: Após 
discutir e analisar o tema constante na ordem do dia e o balanço patrimonial 
da Companhia levantado em 31/12/2021, os acionistas, por unanimidade de 
votos e sem quaisquer restrições, aprovaram a distribuição de dividendos 
intermediários no montante de R$ 16.195.758,00 (dezesseis milhões, cento 
e noventa e cinco mil, setecentos e cinquenta e oito reais)  com base nos 
lucros apurados no exercício social de 2021. Os dividendos ora declarados 
serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório relativo ao exercício de 
2021. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente 
deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que depois 
de lida, foi aprovada e assinada pelos presentes. 8. Assinaturas: Mesa: 
Rodrigo Costa Rocha (Presidente) e Ana Paula Pousa Bacaltchuc de Salles 
Fonseca (Secretária). Acionista: Vinci Energia Fundo de Investimento em 
Participações em Infraestrutura, neste ato representado por sua gestora, 
Vinci Infraestrutura Gestora de Recursos Ltda. Rio de Janeiro, 23/03/2022. 
A presente é cópia fiel do original lavrado em livro. Rodrigo Costa Rocha 
- Presidente da Mesa; Ana Paula Pousa Bacaltchuc de Salles Fonseca 
- Secretária. JUCERJA: Certifico o arquivamento em 01/04/2022 sob o nº 
00004831518, Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.
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