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Id: 2245823

SPE 32 MACÁE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A
CNPJ/ME 19.113.070/0001-84/ NIRE 33.300.311.378
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DE 15.01.2020. Em 15.01.2020, as acionistas representando 100% do
capital social da SPE 32 Macaé Empreendimento Imobiliário S.A.,
com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na
Rua José Figueiredo, nº 320, bloco 04, loja 110, Barra da Tijuca, CEP
22.793-170, inscrita no CNPJ/ME 19.113.070/0001-84 e NIRE
33.300.311.378 (“Companhia”), decidiram (a) aprovar a redução do capital social da Companhia de R$ 3.501.000,00 para R$ R$
2.501.000,00, uma redução, portanto, no valor de R$ 1.000.000,00,
mediante o cancelamento de 1.000.000 ações ordinárias, nominativas
e sem valor nominal, e restituição aos acionistas da Companhia, por
considerar excessivo em relação ao objeto da Companhia, conforme
disposto no Artigo 173 da LSA, conforme deliberações tomadas pelos
acionistas da Companhia no ano de 2014, cujas atas de Assembleia
Geral Extraordinária, por um lapso, não foram levadas a registro na
Junta Comercial competente; consignar que não haverá restituição
aos acionistas da Companhia dos valores das ações objeto da redução deliberada no item acima, uma vez que os valores devidos a estes, em razão da redução de capital social, já foram restituídos à época das deliberações; uma vez confirmada a efetividade da redução de
capital, o Artigo 5, caput, do Estatuto Social da Companhia passará a
vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º - O capital social
totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional é de
R$ R$ 2.501.000,00 (dois milhões, quinhentos e um mil reais), representado por 2.501.000 (dois milhões, quinhentos e uma mil) ações or-

dinárias, todas nominativas e sem valor nominal.”; e (b) autorizar a
publicação de um extrato da ata de assembleia geral extraordinária no
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e em outro jornal de grande circulação, nos termos da legislação aplicável, sendo certo que os
efeitos da redução de capital social ora aprovada estão suspensos e
assim deverão permanecer por um período de 60 dias contados da
referida publicação, observando-se, assim, o prazo legal para eventual
oposição de credores em relação à redução do capital social excessivo. Decorrido o referido prazo de 60 dias, os Diretores da Companhia poderão tomar todas as providências necessárias para arquivar,
perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, a presente

Ata da Assembleia Geral Extraordinária, de forma a efetivar a redução
de capital perante terceiros, contanto que não tenha sido impugnada,
ou se provado o pagamento da dívida ou o depósito judicial do valor
contestado, nos termos do Artigo 174 da LSA. Presidente da Mesa Fabio Vilela de Morais, Secretário da Mesa - Jorge José da Silva Coreixas. Acionistas: Brasil Equity Properties Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia (representado por sua gestora BRPP
Gestão de Produtos Estruturados Ltda.); e Prêmio Empreendimentos
Imobiliários Ltda. (representado por representado por Jorge José da
Silva Coreixas e Jorge Ribeiro Zarur).
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