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LLZ Solução Cobrança Ltda.
CNPJ/ME n° 19.740.979/0001-62 - NIRE 3121312301-6

8ª Alteração do Contrato Social
Por este instrumento particular, 1. Zener Ferreira da Costa, brasileiro, casado pelo regime de comunhão univer-
sal de bens, nascido aos 27/07/1986, administrador de empresas e empresário, portador da identidade MG-
12.054.398 expedida pela SSP/MG, com CPF n° 074.415.626-27, residente e domiciliado à Rua Tocantins, n°
439, Residencial Costa Laguna, CEP 34.018-166, Bairro Alphaville Lagoa dos Ingleses, Nova Lima, Estado de
Minas Gerais (“Zener”); e 2. Lúcio de Queiroz Delfino, brasileiro, casado sob regime de separação total de
bens, nascido aos 09/07/1982, advogado e empresário, portador da identidadeMG- 8.373.442 expedida pela SSP/
MG, comCPF n° 056.046.906-35, residente e domiciliado à Rua Professor José Renault, n° 204,Apto 1801, CEP
30.350-342, Bairro São Bento, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais (“Lucio”); únicos sócios da LLZ Solu-
ção Cobrança Ltda., sociedade empresária limitada com sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, na Rua dos Guajajaras, 1611, salas 601, 602 e 902, inscrita no CNPJ/ME sob n° 19.740.979/0001- 62,
NIRE 3121312301-6 (“Sociedade”); Resolvem, por meio do presente instrumento, tomar as seguintes delibera-
ções para a transformação do tipo societário da Sociedade de sociedade empresária limitada para sociedade
anônima, dispensada a reunião de sócios, conforme faculta o artigo 1.072, §3° da Lei n° 10.406/2002: 1.Aprovar
a transformação da Sociedade de sociedade empresária limitada para sociedade anônima, que girará sob a deno-
minação de “LLZ Solução Cobrança S.A.” (e passará, de agora em diante, a ser referida como “Companhia”),
continuando com o mesmo objeto social e estabelecimento comercial, sem qualquer solução de continuidade e
mantendo-se todos os direitos e obrigações que compõem seu patrimônio, nos termos dos artigos 220 a 222 da
Lei n° 6.404/1976 (“Lei das S.A.”). 2. Em razão da transformação da Companhia, aprovar a conversão das
quotas de titularidade dos atuais sócios em igual número de ações ordinárias e nominativas, conforme previsto no
Anexo I a este instrumento, de forma que o capital social da Companhia continuará no mesmo valor de
R$11.136.828,00 (onze milhões, cento e trinta e seis mil e oitocentos e vinte e oito reais), totalmente subscrito e
integralizado, e passará a ser dividido em 11.136.828 (onze milhões, cento e trinta e seis mil, oitocentas e vinte e
oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 3. Aprovar o Estatuto Social da Companhia, cuja reda-
ção consolidada consta do Anexo II a este instrumento. 4. Nos termos do Estatuto Social da Companhia ora
aprovado, eleger os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado
de 2 (dois) anos a contar da presente data: (i) Zener Ferreira da Costa, brasileiro, casado pelo regime de comu-
nhão universal de bens, nascido aos 27/07/1986, administrador de empresas e empresário, portador da identidade
MG-12.054.398 expedida pela SSP/MG, com CPF n° 074.415.626-27, residente e domiciliado à Rua Tocantins,
n° 439, Residencial Costa Laguna, CEP 34.018-166, Bairro Alphaville Lagoa dos Ingleses, Nova Lima, Estado
de Minas Gerais (“Zener”); (ii) Lúcio de Queiroz Delfino, brasileiro, casado sob regime de separação total de
bens, nascido aos 09/07/1982, advogado e empresário, portador da identidadeMG-8.373.442 expedida pela SSP/
MG, comCPF n° 056.046.906-35, residente e domiciliado à Rua Professor José Renault, n° 204,Apto 1801, CEP
30.350-342, Bairro São Bento, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais (“Lucio”), que é também eleito como
Presidente do Conselho de Administração; e (iii) Ana Laura de Assis Silva, brasileira, casada pelo regime de
comunhão universal de bens, nascida aos 25/09/1986, empresária, portadora da identidadeMG-13.399.818 expe-
dida pela SSP/MG, com CPF n° 086.032.506-77, residente e domiciliada à Rua Tocantins, n° 439, Residencial
Costa Laguna, CEP 34.018-166, Bairro Alphaville Lagoa dos Ingleses, Nova Lima, Estado de Minas Gerais
(“Ana”). 5. Nos termos do Estatuto Social da Companhia ora aprovado, eleger o Sr. Zener Ferreira da Costa,
brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, nascido aos 27/07/1986, administrador de empre-
sas e empresário, portador da identidade MG-12.054.398 expedida pela SSP/MG, com CPF n° 074.415.626-27,
residente e domiciliado à Rua Tocantins, n° 439, Residencial Costa Laguna, CEP 34.018-166, Bairro Alphaville
Lagoa dos Ingleses, Nova Lima, Estado de Minas Gerais (“Zener”), como único membro da Diretoria, o qual
exercerá, cumulativamente, as funções de Diretor Presidente e Diretor Financeiro da Companhia, com mandato
unificado de 2 (dois) anos a contar da presente data. 6. Os membros do Conselho deAdministração e da Diretoria
ora eleitos são investidos em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse, na forma do
Anexo III a este instrumento, nos quais cada membro do Conselho de Administração e da Diretoria declara, sob
as penas da lei, que (i) não está impedido por lei especial e nem foi condenado por crime falimentar, de prevari-
cação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena
criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1° do artigo 147
da Lei das S.A.; e (ii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3° do artigo 147 da Lei das S.A.
Ainda, por deliberação da Assembleia Geral, foi dispensado o cumprimento do requisito previsto no inciso I do
§3° do art. 147 da Lei das S.A. com relação à participação detida pelos eleitos na sociedade Urbana Cobrança
Condominial Ltda. (CNPJ/MF n° 42.312.277/0001-08) e na sociedade LZH Corretora de Seguros Ltda. (CNPJ/
MF n° 44.336.357/0001-10). 7. Determinar que as publicações da Companhia, conforme ordenadas pela Lei das
S.A., sejam feitas no jornal “O Tempo”. 8. Dar por efetivamente transformada a Companhia em sociedade anô-
nima, em razão do cumprimento de todas as formalidades legais, autorizando os Diretores da Companhia a tomar
todas as providências e praticar todos os atos que se façam necessários para a implementação da transformação
ora aprovada. E, por estarem justos e contratados, os atuais sócios assinam este instrumento eletronicamente.
Belo Horizonte, 29 de junho de 2022. Sócios: Zener Ferreira da Costa, Lúcio de Queiroz Delfino. Visto de
advogado: João Paulo Sardinha dos Santos - OAB/MG 175.706. Anexo I - Lista de Conversão de Quotas
Representativas do Capital Social da LLZ Solução Cobrança Ltda. EmAções de Emissão.Da LLZ Solução
Cobrança S.A. Em virtude da transformação da sociedade empresária limitada denominada LLZ Solução Co-
brança Ltda., em sociedade anônima, sob a denominação deLLZ Solução Cobrança S.A., as 11.136.828 (onze
milhões, cento e trinta e seis mil, oitocentas e vinte e oito) quotas representativas de seu capital social foram
convertidas em 11.136.828 (onze milhões, cento e trinta e seis mil, oitocentas e vinte e oito) ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, já totalmente subscritas e integralizadas, assim distribuídas entre os acionistas,
na mesma quantidade e proporção das quotas por eles então detidas:
Acionista Quotas Anteriormente Detidas Ações Ordinárias Recebidas
Lucio de Queiroz Delfino 5.568.414 5.568.414
Zener Ferreira da Costa 5.568.414 5.568.414
Total 11.136.828 11.136.828
Belo Horizonte, 29 de junho de 2022. Acionistas: Lucio de Queiroz Delfino, Zener Ferreira da Costa. Anexo
II - “Estatuto Social da LLZ Solução Cobrança S.A. - Capítulo I. Denominação, Sede, Objeto Social e
Prazo: Artigo 1º - A LLZ Solução Cobrança S.A (“Companhia”), é uma sociedade por ações, de capital fe-
chado, regida pelo disposto neste estatuto social (“Estatuto Social”), por seu acordo de acionistas e pelas dispo-
sições legais aplicáveis, incluindo a Lei n°. 6.404, de 15 de dezembro de 1964 (“Lei das S.A.”). Artigo 2º - A
Companhia tem sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Guajajaras, 1611, salas
601, 602 e 902, CEP 30.180-099. Parágrafo Primeiro. A Companhia possui filial na Av. Engenheiro Luiz Carlos
Berrini, 105 - Conjunto 906 - Torre 2, Edifício Thera Office, Bairro Broklin, em São Paulo/SP, CEP 04.571-900,
inscrita no CNPJ sob o n° 19.740.979/0002-43. Parágrafo Segundo. A Companhia poderá, por deliberação do
Conselho de Administração e observadas as formalidades legais, instalar e extinguir filiais, escritórios e outras
dependências em qualquer parte do território nacional ou do exterior, fixando-lhes, se for o caso, para fins e
efeitos legais, o respectivo capital, alocado do capital da matriz. Artigo 3º - ACompanhia tem por objeto social
a prestação de serviços de cobranças e correlatos do ramo. Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é inde-
terminado.Capítulo II. Capital Social eAções:Artigo 5º -Ocapital social da Companhia é de R$ 11.136.828,00
(onze milhões, cento e trinta e seis mil e oitocentos e vinte e oito reais), totalmente subscrito e integralizado, di-
vidido em 11.136.828 (onze milhões, cento e trinta e seis mil, oitocentas e vinte e oito) ações ordinárias, nomina-
tivas e sem valor nominal.Artigo 6º -As ações são indivisíveis em relação à Companhia e a cada uma das ações
ordinárias corresponderá um voto nas deliberações daAssembleia Geral.Artigo 7º - E garantido aos acionistas o
direito de preferência à subscrição de novas ações, pelo prazo decadencial de 30 (trinta) dias fixado pela Assem-
bleia Geral que aprovar o aumento do capital social, observadas ainda as disposições constantes de acordo de
acionistas da Companhia. Artigo 8º - ACompanhia, respeitados os dispositivos legais e regulamentares aplicá-
veis, poderá adquirir suas próprias ações, mediante a utilização de lucros ou reservas. Parágrafo Primeiro. As
ações da Companhia mantidas em tesouraria não terão direito a voto enquanto não estiverem novamente coloca-
das em circulação. Parágrafo Segundo. Será vedada a emissão de partes beneficiárias pela Companhia.Capítulo
III. Assembleias Gerais: Artigo 9º - AAssembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano, nos 4
(quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interes-
ses sociais assim o exigirem, observadas em sua convocação, instalação e deliberação as disposições legais e
estatutárias pertinentes. Parágrafo 1º. AAssembleia Geral poderá ser convocada por qualquer conselheiro e por
qualquer dos legitimados previstos no artigo 123 da Lei das S.A., devendo ser enviada, em adição às formalidades
legais, notificação por escrito enviada a todos os acionistas, sendo acompanhada por uma lista das matérias a
serem deliberadas na referida Assembleia Geral e, conforme o caso, por cópia dos documentos pertinentes à de-
liberação das matérias. Parágrafo 2º. AAssembleia Geral será presidida: (i) pelo Presidente do Conselho de Ad-
ministração ou, no seu impedimento, (ii) por qualquer outro membro do Conselho de Administração escolhido
pela maioria de votos dos presentes, ou, na ausência de membros do Conselho de Administração, (iii) por acio-
nista ou representante de acionista escolhido por maioria de votos dos presentes. Ao Presidente da Assembleia
Geral caberá a escolha de um secretário. Parágrafo 3o. Sem prejuízo do disposto no artigo 123, § único da Lei das
S.A. e neste Estatuto Social, a convocação da Assembleia Geral deverá ser realizada, em primeira convocação,
com no mínimo 8 (oito) dias de antecedência em relação à data daAssembleia Geral. Não se realizando aAssem-
bleia Geral em primeira convocação, será realizada segunda convocação, com no mínimo 5 (cinco) dias de ante-
cedência em relação à data da Assembleia Geral. Parágrafo 4º. A ata da Assembleia Geral será arquivada no Re-
gistro do Comércio no prazomáximo de 30 (trinta) dias contados da data de sua realização e publicada nos termos
da Lei das S.A. Parágrafo 5º. AAssembleia Geral instalar-se-á: (i) em primeira convocação, com a presença de
acionistas que representem 60% (sessenta por cento) do capital votante e, (ii) em segunda convocação, com
qualquer número de acionistas presentes, exceto se quórum maior for exigido em lei, mas sem prejuízo do dis-
posto no acordo de acionistas da Companhia e no artigo 118, §9º da Lei das S.A.Artigo 10º -Asmatérias abaixo,
além das demais previstas em lei e neste Estatuto, serão de competência da Assembleia Geral, observado o dis-
posto em acordo de acionistas da Companhia: (i) Alteração do Estatuto Social da Companhia; (ii) Redução do
capital social da Companhia (exceto para absorção de prejuízo), bem como recompra, resgate, amortização,
desdobramento, grupamento ou cancelamento de ações (exceto cancelamento de ações em tesouraria que já te-
nham sido objeto de recompra pela sociedade); (iii) Aumento do capital social da Companhia; (iv) Emissão pú-
blica de ações ou emissão privada, no Brasil ou no exterior, primária ou secundária, de quaisquer, debêntures ou
outros valores mobiliários (conversíveis ou não), ou ainda a oferta primária ou secundária de ações ou valores
mobiliários em bolsas de valores ou outro sistema equivalente, no Brasil ou no exterior; (v) Criação de nova
classe ou espécie de ações, ou aumento de classe ou espécie de ações já existente de forma desproporcional às
demais classes ou espécies, bem como a conversão de ações em outra classe ou espécie; (vi)Alteração nas prefe-
rências, vantagens e condições de resgate ou amortização de uma oumais classes ou espécies de ações de emissão
da Companhia; (vii) Emissão de bônus de subscrição, debêntures de qualquer natureza ou partes beneficiárias;
(viii) Qualquer (a) modificação do objeto social, (b) criação ou início de atuação em ramo de negócio ou ativida-
de distinto daqueles conduzidos pela Companhia, ou (c) encerramento ou alteração substancial de negócio ou
atividade desenvolvida ou explorada dentro do curso normal dos negócios da Companhia, ainda que sem a alte-
ração formal do objeto social no caso dos itens “b” e “c”; (ix) Alteração da denominação social da Companhia;
(x)Aumento ou redução do dividendo obrigatório ou a criação ou modificação de características de reserva esta-
tutária, reserva para contingências, reserva de capital ou reserva de lucros a realizar, assim como a aprovação de
qualquer retenção de lucros ou de orçamento de capital; (xi) Incorporação (incluindo incorporação de sociedades
ou de parcelas cindidas do capital de outras sociedades), incorporação de ações, fusão, cisão, transformação, re-
organização ou consolidação de negócios envolvendo a Companhia; (xii) Aprovação da fixação ou alteração da
remuneração anual global dos administradores da Companhia; (xiii) Participação em grupo de sociedades nos
termos do artigo 265 da Lei das S.A; e (xiv) A aprovação de qualquer dos atos descritos nesta Cláusula por uma
sociedade controlada pela Companhia ou por uma sociedade na qual a Companhia detenha participação, assim
como a definição do voto a ser proferido pela Companhia em qualquer Assembleia de acionistas ou reunião de

sócios ou órgão de administração de tais sociedades com relação às matérias indicadas nesta Cláusula. Parágrafo
Único. As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei e no acordo de acionistas
da Companhia, serão tomadas por maioria de votos dos presentes, não se computando os votos em branco.Capí-
tulo IV - Administração da Companhia: Artigo 11º - A Companhia será administrada por um Conselho de
Administração e por uma Diretoria, com os poderes conferidos pela lei aplicável e de acordo com este Estatuto
Social e com acordo de acionistas da Companhia. Parágrafo 1º. As deliberações do Conselho deAdministração e
da Diretoria constarão de atas lavradas e assinadas nos livros próprios da Companhia. Parágrafo 2º. Os membros
do Conselho de Administração e da Diretoria tomarão posse mediante assinatura de termo de posse lavrado nos
livros mantidos pela Companhia para esse fim, dispensada garantia de gestão, permanecendo sujeitos aos requi-
sitos, impedimentos, deveres, obrigações e responsabilidades previstos nos artigos 145 a 158 da Lei das S.A.
Seção I - Conselho deAdministração:Artigo 12º -O Conselho deAdministração será composto de 3 (três) a 4
(quatro) membros efetivos, sendo um deles o Presidente do Conselho deAdministração, observado o previsto no
§ 1º abaixo, eleitos pela Assembleia Geral, todos com mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição.
Parágrafo 1º. Sem prejuízo do disposto no caput desteArtigo, os membros do Conselho deAdministração perma-
necerão no exercício de seus cargos até a eleição e posse de seus sucessores. Parágrafo 2º. Observado o disposto
no acordo de acionistas da Companhia, a Assembleia Geral indicará, entre os eleitos, o Presidente do Conselho
de Administração. Parágrafo 3º. No caso de impedimento ou ausência temporária do Presidente do Conselho de
Administração, este será substituído por qualquer outro membro do Conselho de Administração, escolhido na
ocasião pela maioria simples dos Conselheiros presentes, o qual poderá praticar todos os atos que caberiam ao
Presidente do Conselho deAdministração, enquanto perdurar o impedimento ou ausência. Parágrafo 4º. Na hipó-
tese de ocorrer vacância de cargo de Conselheiro decorrente de renúncia, destituição, morte ou por qualquer outro
motivo, observados os direitos previstos no acordo de acionistas da Companhia, (i) os conselheiros remanescen-
tes elegerão o substituto que servirá até a primeira Assembleia Geral subsequente, na forma do artigo 150 da Lei
das S.A., e (ii) os acionistas comprometem-se a, no menor tempo possível, se reunir em Assembleia Geral de
forma a ratificar a eleição do substituto.Artigo 13º -OConselho deAdministração reunir-se-á, pelo menos, uma
vez por trimestre e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. Parágrafo 1º.Aconvocação
das reuniões do Conselho deAdministração (“RCA”), seja em primeira ou em segunda convocação, juntamente
com a respectiva ordem do dia, deverá ser enviada por meio de notificação escrita com aviso de recebimento ou
por correspondências eletrônicas (e-mails) (neste último caso, desde que com a confirmação de seu recebimento
pelos destinatários) a todos os membros do Conselho de Administração, com no mínimo 5 dias úteis de antece-
dência da respectiva reunião e, em segunda convocação, com antecedência mínima de 2 dias úteis.A convocação
das RCA será expedida por qualquer membro do Conselho de Administração, e deverá indicar a data e hora da
referida reunião e ser acompanhada da documentação pertinente à ordem do dia. Parágrafo 2º. Independentemen-
te das formalidades previstas acima, será considerada regular a RCA a que comparecerem todos os membros do
Conselho de Administração em exercício. Parágrafo 3º. As RCAs serão presididas pelo Presidente do Conselho
de Administração, a quem caberá escolher o secretário da mesa, ou, na ausência deste, por qualquer outro mem-
bro eleito pela maioria dos Conselheiros presentes. Parágrafo 4º. Qualquer membro do Conselho deAdministra-
ção terá o direito de requerer que determinada matéria seja retirada da ordem do dia da RCA, mediante demons-
tração de boa-fé de que documentos e informações atinentes à matéria a ser debatida e votada na respectiva RCA
não tenham sido tempestivamente entregues nos termos deste estatuto social e no acordo de acionistas da Com-
panhia. Qualquer matéria retirada da ordem do dia de determinada RCAnos termos do presente parágrafo pode-
rá ser novamente incluída na ordem do dia da próxima RCAdevidamente convocada, contanto que os documen-
tos e informações em questão sejam tempestivamente entregues com relação a tal RCA. Parágrafo 5º.As reuniões
do Conselho de Administração somente serão instaladas, em primeira convocação, com a presença de, no míni-
mo, a maioria de seus membros; e, em segunda convocação, com a presença de qualquer número de membros,
observado, em qualquer dos casos, o disposto no acordo de acionistas da Companhia. Parágrafo 6º. Não havendo
o quórum exigido no início e durante toda a RCA, a respectiva RCA será adiada pelos membros do Conselho de
Administração presentes, sendo imediatamente providenciada a segunda convocação. Parágrafo 7º. Os membros
do Conselho de Administração poderão participar das reuniões do Conselho de Administração por meio de con-
ferência telefônica, videoconferência ou por qualquer outro meio de comunicação que permita a interação com
os demais membros, devendo, em qualquer hipótese, serem respeitados os procedimentos de convocação e quó-
rum de instalação previstos nos Parágrafos acima. Nas RCAs: (i) um membro do Conselho de Administração
poderá ser representado por outro membro, bastando, para tanto, que o membro presente entregue, anteriormente
à instalação da reunião, procuração com poderes específicos para votar na referida reunião pelo membro do
Conselho de Administração ausente, com orientação de voto definida; e (ii) será considerado presente, sendo
válidos os votos por ele proferidos, o membro do Conselho de Administração que enviar seu voto por escrito
antes da instalação da reunião, por meio de notificação escrita com aviso de recebimento ou por correspondência
eletrônica (e-mail) (neste último caso, desde que com a confirmação de seu recebimento pelos destinatários).
Parágrafo 8º. Ao término de toda RCA, deverá ser lavrada ata, a qual será assinada por todos os membros do
Conselho de Administração presentes à reunião e, posteriormente, transcrita no livro de registro de atas do Con-
selho deAdministração, devendo os votos proferidos pelos membros que tenham participado da reunião por meio
de conferência telefônica, videoconferência ou por qualquer outro meio de comunicação e/ou na forma prevista
no item (ii) do Parágrafo 7° acima constar da ata, ficando o presidente da reunião investido dos poderes para as-
sinar a respectiva ata de RCAem nome dos membros que não estejam presentes fisicamente. Parágrafo 9º. Serão
arquivadas no Registro do Comércio no prazo máximo de 30 (trinta) dias da data de realização da reunião do
Conselho deAdministração e publicadas nos termos da Lei das S.A, as respectivas atas das reuniões que contive-
rem deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiro. Artigo 14º - Além dos demais poderes previstos
em lei como de competência exclusiva do Conselho de Administração, compete ainda ao Conselho de Adminis-
tração deliberar sobre as matérias abaixo, observado o disposto em acordo de acionistas da Companhia: (i)
Aprovação e/ou alteração de qualquer plano de negócios, anual ou plurianual, ou orçamento relativo à Compa-
nhia; (ii) Abertura ou encerramento de quaisquer filiais ou escritórios da Companhia; (iii) Qualquer alteração
relevante nos padrões, métodos e práticas contábeis e tributárias da Companhia, de forma generalizada ou isola-
da; (iv) Aprovação, alteração e extinção das políticas internas da Companhia, tais como (a) política de investi-
mento, (b) política de compliance, (c) política de remuneração, (d) políticas gerais de preço dos produtos e servi-
ços da Companhia e de concessão de crédito junto a clientes, (e) políticas de risco (inclusive quanto à exposição
máxima da Companhia a risco de receita garantida que supere R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) por mês),
(f) política de acordos e transações junto a devedores (exceto se dentro do curso normal dos negócios), e (g) po-
lítica de tratamento de dados, dentre outras; (v) Concessão a terceiros de direitos de acesso aos canais e clientes
da Companhia para a distribuição de produtos e serviços de tais terceiros; (vi) Aumento do capital social dentro
dos limites do capital autorizado; (vii) Aquisição, alienação, oneração ou, conforme aplicável, arrendamento de
participação em sociedades ou pessoas jurídicas ou de estabelecimento, ou a realização de investimentos ou de-
sinvestimentos em sociedades, fundos de investimento em participações, consórcios ou joint ventures, incluindo
a constituição de subsidiárias integrais, ou ainda a celebração, rescisão, distrato, resilição ou renovação de quais-
quer parcerias, acordos, acordos de acionistas ou alianças similares com terceiros (exceto parcerias e acordos
comerciais celebrados no curso normal dos negócios); (viii) Aquisição, alienação, oneração ou arrendamento de
bens do ativo imobilizado, fixo ou permanente, (a) em valor superior a 2.5% (dois e meio por cento) da receita
consolidada auferida pela Companhia nos 12 meses antecedentes ao evento (“Receita Consolidada”), ou superior
a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), o que for menor, seja em operação isolada ou conjunto de operações
correlatas, ou (b) fora do curso normal dos negócios da Companhia; (ix) Obtenção de endividamento ou emprés-
timo em valor superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), seja em operação isolada ou conjunto de operações
correlatas, ou a contratação de operações de mercado futuro, derivativos ou operações de hedge financeiro, inde-
pendentemente do valor envolvido; (x) Concessão de empréstimos de qualquer valor ou a prestação de garantias
em favor de terceiros, incluindo fiança, aval ou garantias reais sobre seus ativos; (xi) Qualquer ato que resulte na
criação ou constituição de ônus ou gravame sobre, ou na renúncia pela Companhia a, ativos, bens ou direitos re-
levantes para as operações da Companhia; (xii) Qualquer ato ou omissão, verbal ou escrito, unilateral ou não, e
ainda que sob condição, que resulte em aquisição, modificação ou extinção de direitos e obrigações e/ou na rea-
lização de quaisquer operações, relações de crédito, transações e/ou contratos entre, de um lado, a Companhia, e,
de outro lado, (a) quaisquer afiliadas da Companhia, (b) quaisquer acionistas, cotistas, administradores ou empre-
gados da Companhia ou de suas afiliadas, e/ou (c) quaisquer de suas demais partes relacionadas (ou de suas afi-
liadas); (xiii) Celebração ou alteração de qualquer contrato, acordo ou operação (a) que envolva obrigação efetiva
ou potencial em valor superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), exceto por garantias de estoque de carteira
inadimplida contratadas no valor de até R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) por cliente, ou por comissões
devidas pela Companhia a administradoras de condomínio no valor de até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
por operação ou a umamesma administradora durante o intervalo de 12 (doze) meses, ou (b) fora do curso normal
dos negócios; (xiv) Qualquer alienação ou oneração de propriedade intelectual, independentemente do valor en-
volvido; (xv) Celebração ou alteração de qualquer contrato, acordo ou operação que estabeleça obrigação de
exclusividade ou não-competição ou, ainda, que de qualquer forma limite a capacidade da Companhia de livre-
mente desenvolver suas atividades; (xvi) Aprovação da propositura de qualquer ação judicial, administrativa ou
arbitral ou a celebração de acordo para prevenir ou encerrar litígio que (a) envolva valor igual ou superior a R$
500.000,00 (quinhentos mil reais) por litígio isolado ou conjunto de litígios envolvendo objeto igual ou similar
(exceto no caso de cobrança de condôminos de ummesmo condomínio dentro do curso normal dos negócios); ou
(b) tenha evidente repercussão estratégica relevante para a Companhia, tais como litígios que envolvam parceiros
de negócios relevantes, alteração ou revisão das práticas tributárias da companhia, ações contra concorrentes ou
ações contraAutoridades Governamentais; (xvii) Escolha ou destituição do auditor independente da Companhia,
caso o auditor independente a ser escolhido não seja uma Big Four (PwC, Deloitte, E&Y ou KPMG); (xviii)
Concessão de doações e subvenções, independentemente do valor envolvido; (xix) Aprovação de programa de
outorga de opção de compra de ações de emissão da Companhia, e concessão de opções aos respectivos benefi-
ciários, observado o plano de outorga de opção de compra de ações de emissão da Companhia {stock option plan)
que venha a ser aprovado pelaAssembleia Geral; (xx)Aprovação da distribuição da remuneração anual global da
Administração aprovada pelaAssembleia Geral entre seus membros; (xxi) Qualquer declaração de dividendos e/
ou pagamento de juros sobre capital próprio; (xxii) Criação de comitês de assessoramento do Conselho deAdmi-
nistração, aprovação de suas competências e seus respectivos regimentos internos, e eleição de seus membros; e
(xxiii)A aprovação de qualquer dos atos descritos nesta Cláusula por uma sociedade Controlada pela Companhia
ou por uma sociedade na qual a Companhia detenha participação, assim como a definição do voto a ser proferido
pela Companhia em qualquer Assembleia de acionistas ou reunião de sócios ou órgão de administração de tais
sociedades com relação às matérias indicadas nesta Cláusula. Parágrafo Único. As deliberações das RCAs, res-
salvadas as exceções previstas em lei e no acordo de acionistas da Companhia, serão tomadas por maioria de
votos dos presentes. Seção II – Diretoria:Artigo 15º -ADiretoria da Companhia será composta por, no mínimo,
1 (um) Diretor, e, no máximo, 4 (quatro) Diretores, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Financeiro (se
houver mais de um diretor) e os demais Diretores sem designação específica, todos com mandato de até dois
anos, permitida a reeleição. Parágrafo 1º. A Diretoria deverá implementar e desenvolver o objeto social, de
acordo com o previsto neste Estatuto Social e no acordo de acionistas da Companhia, bem como de acordo com
as determinações dosAcionistas, por meio de deliberações tomadas, conforme o caso e respectivas competências,
pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração. Sempre que uma matéria ou ato depender de prévia
aprovação da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração, os Diretores deverão se certificar de que a
aprovação competente foi devidamente obtida em conformidade com este Estatuto Social e o acordo de acionistas
da Companhia. Parágrafo 2º. O número de Diretores e a fixação dos poderes, atribuições e designações dos Dire-
tores serão determinados, para cada mandato, segundo deliberação tomada na reunião do Conselho de Adminis-
tração que os eleger. Parágrafo 3º. Sem prejuízo do disposto no caput deste Artigo, os membros da Diretoria
permanecerão no exercício de seus cargos até a eleição e posse de seus sucessores. Parágrafo 4º. Em caso de
vacância do cargo em decorrência de renúncia, destituição, falecimento ou impedimento por tempo prolongado
ou permanente de membro da Diretoria, o membro do Conselho de Administração que tiver indicado tal Diretor
conforme o disposto em acordo de acionistas da Companhia indicará o seu substituto, servindo tal indicação
como instrução de voto aos membros do Conselho de Administração. Para os fins previstos neste parágrafo, os
membros do Conselho de Administração comprometem-se a se reunir, no menor tempo possível, de forma a
aprovar a eleição do substituto. Artigo 16º - ADiretoria reunir-se-á: (i) anualmente para elaborar as demonstra-

ções financeiras e respectivo relatório a ser submetido à aprovação do Conselho deAdministração; e (ii) periodi-
camente, sempre que os interesses sociais o exigirem, por convocação por qualquer de seus membros, com ante-
cedência mínima de 2 (dois) dias, devendo constar da convocação a ordem do dia. Independentemente de
convocação, serão válidas as reuniões da Diretoria que contarem com a presença da totalidade dos membros em
exercício. Parágrafo 1º. Se houver mais de um diretor, as reuniões da Diretoria somente serão instaladas, em
primeira convocação, com a presença da maioria de seus membros; e, em segunda convocação, com qualquer
quórum, sujeito sempre à presença do Diretor Financeiro e do Diretor Presidente. Parágrafo 2º. As reuniões da
Diretoria serão instaladas e presididas pelo Diretor Presidente ou, na ausência deste, por um diretor eleito pelos
demais. Parágrafo 3º. Ao término da reunião, deverá ser lavrada ata, a qual deverá ser assinada por todos os Di-
retores física e remotamente presentes à reunião, e posteriormente transcrita no Livro de Registro de Atas da
Diretoria da Companhia. Artigo 17º - Além dos poderes que forem necessários à realização dos fins sociais e ao
regular funcionamento da Companhia, observada a competência do Conselho deAdministração e daAssembleia
Geral, compete, especialmente, à Diretoria: (i) apresentar à Assembleia Geral, depois de submetidas ao parecer
do Conselho deAdministração, o relatório da administração e as demonstrações financeiras previstas em lei, bem
como a proposta de destinação dos lucros do exercício; (ii) representar a Companhia ativa e passivamente, judi-
cial e extrajudicialmente. Artigo 18º - Os Diretores perceberão a remuneração que lhes for fixada anualmente
pela Assembleia Geral e distribuída pelo Conselho de Administração e serão investidos nos respectivos cargos
mediante a assinatura de termo de posse lavrado no livro deAtas das reuniões da Diretoria. Parágrafo Único. Os
Diretores estão isentos de prestar caução. Artigo 19º - Observado o disposto no acordo de acionistas da Compa-
nhia, a Companhia considerar-se-á obrigada quando representada: (i) pela assinatura conjunta do Diretor Presi-
dente e do Diretor Financeiro; (ii) pela assinatura do Diretor Presidente ou do Diretor Financeiro em conjunto
com um procurador; (iii) pela assinatura conjunta de dois procuradores, nomeados de acordo com o parágrafo 1º
abaixo; ou (iv) isoladamente por um Diretor ou um procurador, para a prática dos atos referidos no Parágrafo 2º
abaixo. Parágrafo 1º. Na constituição de procuradores, a Companhia deverá ser representada, na forma prevista
na alínea (i) do caput deste Artigo, exceto no caso de procurações para representação em processos judiciais ou
administrativos, que poderão ser outorgadas por um único Diretor. Parágrafo 2º. A representação da Companhia
na forma prevista no item (iv) do caput deste Artigo limita-se: (i) à representação da Companhia como acionista
ou quotista nas Assembleias gerais ou reuniões de sócios das sociedades controladas pela Companhia ou nas
quais a Companhia detenha qualquer participação societária; (ii) à representação perante quaisquer órgãos ou
repartições públicas internacionais, federais, estaduais e municipais, inclusive para fins judiciais; (iii) ao endosso
de cheques para depósito em contas bancárias da Companhia; (iv) à representação perante a Justiça do Trabalho
e Sindicatos; (v) aos atos de admissão, suspensão ou demissão de empregados e/ou representação da Companhia
em acordos trabalhistas; e (vi) à representação da Companhia nos processos licitatórios. Parágrafo 3º. Salvo
quando para fins judiciais, os demais mandatos outorgados pela Companhia terão prazo de vigência determinado,
não superior a 1 (um) ano. Parágrafo 4º.As procurações outorgadas pela Companhia na forma desteArtigo deve-
rão especificar os poderes conferidos. Parágrafo 5º. É vedado e será nulo de pleno direito o ato praticado por
qualquer administrador ou procurador da Companhia que a envolva em obrigações relativas a negócios e opera-
ções estranhos aos interesses sociais, inclusive em avais e fianças ou garantias análogas em favor de terceiros,
sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal a que estará sujeito o infrator, salvo nos casos com prévia e
expressa autorização da Assembleia Geral. Seção Terceira - Conselho Fiscal: Artigo 20º - O Conselho Fiscal,
de funcionamento não permanente, será composto de 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes,
acionistas ou não, e que só será instalado por deliberação daAssembleia Geral, nos casos e forma previstos na Lei
das S.A. Parágrafo 1º. A Assembleia Geral que deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal, elegerá seus
membros e fixará a respectiva remuneração. Artigo 21º - O prazo de mandato dos membros do Conselho Fiscal,
quando instalado, encerrar-se-á na Assembleia Geral Ordinária subsequente à qual houve a respectiva eleição,
sendo permitida a reeleição. Artigo 22º - O Conselho Fiscal reunir-se-á sempre que convocado por qualquer de
seus membros com 5 (cinco) dias de antecedência, e essas reuniões serão válidas quando contarem com a presen-
ça da maioria de seus membros então em exercício. Parágrafo 1º. Os membros do Conselho Fiscal tomarão posse
mediante a assinatura do termo respectivo, lavrado em livro próprio. Capítulo V- Exercício Social, Balanço e
Resultado: Artigo 23º - O exercício social da Companhia encerrar-se-á no dia 31 de dezembro de cada ano, de-
vendo a Diretoria deverá entregar ao Conselho de Administração: (i) em até 60 (sessenta) dias contados do final
de cada exercício social, uma cópia das demonstrações financeiras da Companhia; e (ii) em até 30 (trinta) dias
contados do final de cada trimestre, uma cópia das demonstrações financeiras trimestrais da Companhia. Parágra-
fo Único. As demonstrações financeiras da Companhia deverão ser elaboradas de forma consolidada, em Reais,
observando os princípios de contabilidade geralmente aceitos no Brasil. Artigo 24º - Exceto se de outra forma
aprovado emAssembleia Geral e observado o disposto noAcordo deAcionistas da Companhia, do lucro líquido
de cada exercício da Companhia, após as deduções estabelecidas na Lei das S.A., serão destinados: (i) 5% (cinco
por cento) para a constituição da reserva legal, até o limite de 20% (vinte por cento) do capital social ou até que
o saldo desta reserva, somado ao montante das reservas de capital, atingir 30% (trinta por cento) do capital social;
(ii) do saldo do lucro líquido do exercício, obtido após a dedução de que trata a o item (i) deste Artigo e ajustado
na forma do artigo 202 da Lei das S.A., (a) 40% (quarenta por cento) para pagamento do dividendo obrigatório
aos acionistas e (b) o saldo para constituição da Reserva de Investimento, que terá a finalidade e características
previstas no Parágrafo 1º abaixo e cujo saldo não poderá ultrapassar o valor do capital social da Companhia, Pa-
rágrafo 1º.A reserva de investimento (“Reserva de Investimento”), que deverá estar prevista no Estatuto Social,
terá por finalidade: (i) assegurar recursos para investimentos da Companhia em bens do ativo não circulante; (ii)
financiar a expansão das atividades da Companhia e suas controladas, inclusive por meio da aquisição de partici-
pação em outras sociedades e por meio do aumento da sua capacidade de exposição a riscos de inadimplência;
(iii) reforçar o capital de giro da Companhia; e (iv) futuras distribuições como dividendos, na forma da lei e do
Estatuto Social. O saldo total da Reserva de Investimento não poderá ultrapassar 100% (cem por cento) do capi-
tal social da Companhia. Parágrafo 2º. A cada exercício, o saldo remanescente de lucro, caso a Reserva de Inves-
timentos tenha atingido o limite legal, deverá ser integralmente incorporado ao capital social da Companhia.
Parágrafo 3º. Caso o caixa disponível não seja suficiente para pagamento dos dividendos em determinado exer-
cício social na forma prevista nesteArtigo, a parcela não paga de tais dividendos deverá ser alocada para a reser-
va de lucros a realizar e paga como dividendos aos acionistas tão logo a Companhia realize financeiramente tais
lucros, de acordo com o disposto na Lei das S.A. Parágrafo 4º.As mesmas regras previstas acima serão aplicadas
às eventuais controladas da Companhia, exceto se acordado de forma diversa pelos Acionistas. Capítulo VI -
Dissolução, Liquidação e Extinção: Artigo 25º - A Companhia se dissolverá nos casos previstos em lei. Na
hipótese de liquidação da Companhia, até a sua extinção será nomeado um liquidante pelaAssembleia Geral, para
os fins discriminados em lei. Capítulo VII - Disposições Finais: Artigo 26º - Os casos omissos deste Estatuto
Social serão resolvidos pela Assembleia Geral, a eles se aplicando as disposições legais vigentes, especialmente
as disposições da Lei das S.A. e do acordo de acionistas da Companhia. Artigo 27º - ACompanhia observará o
acordo de acionistas registrado na forma do artigo 118 da Lei das S.A. e arquivado na sede social, cabendo à
administração abster-se de registrar transferências de ações e ao presidente dasAssembleias Gerais e ao presiden-
te da RCAabster-se de computar os votos lançados em infração a referido acordo. Em caso de conflito entre este
Estatuto Social e o acordo de acionistas, o acordo de acionistas prevalecerá. Os acionistas e a Companhia reco-
nhecem que o acordo de acionistas estabelece direitos, os quais deverão ser plenamente observados, inclusive
quanto a direitos de voto afirmativo em determinadas deliberações da Companhia. Artigo 28º - Toda e qualquer
disputa ou controvérsia decorrente deste estatuto social ou de qualquer modo a ela relacionado, inclusive quanto
à sua existência, validade, eficácia, cumprimento ou extinção (“Disputa”), será resolvida por arbitragem na
forma prevista nesta cláusula. Parágrafo 1º. A arbitragem será administrada pelo Centro de Mediação e Arbitra-
gem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (“CCBC”) acordo com o regulamento de arbitragem da CCBC
(“Regulamento”) em vigor na data do pedido de instauração da arbitragem, com exceção das alterações aqui
previstas. Parágrafo 2º.A arbitragem será conduzida por três árbitros (“TribunalArbitrai”), sendo um nomeado
pelo requerente e outro nomeado pelo requerido, na forma do Regulamento. Se houver mais de um requerente e/
ou mais de um requerido, os requerentes e/ou requeridos deverão indicar em conjunto seu respectivo árbitro. Os
dois árbitros assim indicados nomearão, de comum acordo, o terceiro árbitro, que atuará como presidente do
TribunalArbitrai, na forma do Regulamento. Caso qualquer dos três árbitros não seja nomeado no prazo previsto
no Regulamento, caberá à CCBC nomear todos os membros do Tribunal Arbitrai, de acordo com o previsto no
Regulamento. Toda e qualquer controvérsia relativa à indicação dos árbitros pelas partes, bem como à escolha do
terceiro árbitro, será dirimida pela CCBC. As Partes, de comum acordo, afastam a aplicação de dispositivo do
Regulamento que limite a escolha do árbitro único, coárbitro ou presidente do tribunal arbitrai à lista de árbitros
da CCBC. Parágrafo 3º.Aarbitragem terá sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, local em que
será proferida a sentença arbitrai, será conduzida em português. A lei de arbitragem brasileira será a lei aplicável
à arbitragem. O TribunalArbitrai deverá julgar o mérito da Disputa de acordo com a lei brasileira aplicável e não
deverá julgar por equidade. Parágrafo 4º. O Tribunal Arbitrai poderá conceder as tutelas urgentes, provisórias e
definitivas que entender apropriadas, inclusive as voltadas ao cumprimento específico das obrigações previstas
neste Acordo. Qualquer ordem, decisão, determinação ou sentença proferida pelo Tribunal Arbitrai será final e
vinculante sobre as partes e seus sucessores, que renunciam expressamente a qualquer recurso.Asentença arbitrai
poderá ser executada perante qualquer autoridade judiciária que tenha jurisdição sobre as partes e/ou seus ativos.
Parágrafo 5º. Cada parte arcará com os custos e as despesas a que der causa no decorrer da arbitragem e as partes
ratearão em partes iguais os custos e as despesas cuja causa não puder ser atribuída a uma delas. A sentença arbi-
trai atribuirá à parte vencida, ou a ambas as partes na proporção em que suas pretensões não forem acolhidas, a
responsabilidade final pelo custo do processo, inclusive honorários advocatícios de sucumbência. Parágrafo 6º.
As Partes elegem o foro da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, com exclusão de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja, para os fins exclusivos de (i) exigir judicialmente o pagamento de valores líquidos
e certos que possam ser cobrados pela via de execução judicial independentemente de um prévio processo de
conhecimento; (ii) assegurar a instituição da arbitragem; e/ou (iii) obter medidas urgentes para proteção ou salva-
guarda de direitos previamente à instauração do Tribunal Arbitrai, sem que isso seja considerado como renúncia
à arbitragem. Qualquer medida concedida pelo Poder Judiciário deverá ser prontamente notificada à CCBC pela
parte que requereu tal medida. O Tribunal Arbitrai, uma vez constituído, poderá rever, manter ou revogar as
medidas concedidas pelo Poder Judiciário. Parágrafo 7º. As Partes comprometem-se a não divulgar (e a não
permitir a divulgação de) quaisquer informações de que tomem conhecimento e quaisquer documentos apresen-
tados na arbitragem, que não sejam, de outra forma, de domínio público, quaisquer provas e materiais produzidos
na arbitragem e quaisquer decisões proferidas na arbitragem, salvo se e na medida em que (i) o dever de divulgar
essas informações decorrer da lei; (ii) a revelação dessas informações for requerida por uma autoridade governa-
mental ou determinada pelo Poder Judiciário; (iii) essas informações tomarem- se públicas por qualquer outro
meio não relacionado à revelação pelas Partes ou por suas afiliadas; (iv) a divulgação dessas informações for
necessária para que uma das Partes recorra ao Poder Judiciário nas hipóteses previstas na Lei n° 9.307/96. Toda
e qualquer controvérsia relacionada à obrigação de confidencialidade será dirimida pelo Tribunal Arbitrai de
forma final e vinculante. Parágrafo 8º. Caso duas ou mais disputas suijam com relação a este estatuto social e/ou
aos demais Documentos da Operação, sua resolução poderá ocorrer por meio de um único procedimento arbitrai.
Antes da constituição do Tribunal Arbitrai, caberá à CCBC consolidar as referidas disputas em um único proce-
dimento arbitrai, de acordo com o Regulamento. Depois da constituição do Tribunal Arbitral, a fim de facilitar a
resolução de disputas relacionadas, este poderá, a pedido de uma das partes, consolidar o procedimento arbitral
com qualquer outro procedimento arbitrai pendente que envolva a resolução de disputas oriundas deste estatuto
social ou dos demais documentos da operação. O TribunalArbitrai consolidará os procedimentos desde que (i) os
procedimentos envolvam as mesmas partes; (ii) existam questões de fato e/ou de direito comuns entre eles; e (iii)
a consolidação nessas circunstâncias não resulte em prejuízos decorrentes de atrasos injustificados para a solução
de disputas.Acompetência para determinar a consolidação dos procedimentos e conduzir o procedimento conso-
lidado será do primeiro tribunal arbitrai constituído.Adecisão de consolidação será final e vinculante sobre todas
as partes envolvidas nas disputas e procedimentos arbitrais objeto da ordem de consolidação. Parágrafo 9º. A
Companhia vincula-se expressamente à presente cláusula compromissória para todos os fins de direito. Belo
Horizonte/MG, 29 de junho de 2022. Este Estatuto Social é assinado de forma digital. Zener Ferreira da Costa,
Lúcio de Queiroz Delfino. Advogado: João Paulo Sardinha dos Santos - OAB/MG 175.706. JUCEMG n°
31300148106 em 11/07/2022. Protocolo 223380873 - 05/07/2022.Autenticação: 864FF63295F807160FAB21D-
9CB34BDAD64D38. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar, código u2BV.
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Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 29/06/2022
Data, Horário e Local: Realizada no dia 29/06/2022, às 17h, na sede social da LLZ Solução Cobrança S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Guajajaras, 1611, salas 601, 602 e 902, CEP 30.180-099. Convocação: Dispensada a publicação de edital de
convocação, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 (“Lei nº 6.404/76”). Presença: Presentes os acionistas representando a totalidade do
capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Mesa: Presidente: Zener Ferreira da Costa; Secretário: Lucio de
Queiroz Delfino. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a criação de capital autorizado da Companhia; (ii) a primeira emissão privada de debêntures conversíveis em
ações ordinárias, da espécie com garantia real e com garantia adicional fidejussória, em série única, da Companhia, no valor total de R$ 30.000.000,00
(“Debêntures”); (iii) como vantagem adicional ao subscritor da Debêntures, emissão de um bônus de subscrição nominativo (“Bônus”); e (iv) reformulação e
consolidação do Estatuto Social da Companhia, refletindo a previsão de capital autorizado. Deliberações: Após discutirem as matérias constantes da ordem do dia, os
acionistas aprovaram, por unanimidade, o que segue: 1. Aprovar a criação de capital autorizado na Companhia, cujo limite é fixado em R$ 150.000.000,00 (cento e
cinquenta milhões de reais). O aumento do capital social dentro dos limites do capital autorizado ocorrerá mediante deliberação do Conselho de Administração,
independentemente de reforma estatutária. 2. Realizar a primeira emissão privada de debêntures da Companhia, nos termos e condições previstos na “Escritura da
Primeira Emissão Privada de Debêntures Conversíveis em Ações, da Espécie Com Garantia Real e Com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única da
Companhia” (Anexo I) (“Escritura”), com as seguintes características principais: (a) Data de Emissão. 29/06/2022; (b) Valor Total da Emissão. R$ 30.000.000,00
(trinta milhões de reais); (c) Série. Série única; (d) Quantidade de Debêntures e Valor Nominal Unitário. 30.000.000 Debêntures, com valor nominal unitário de
R$ 1,00 (um real) cada uma (“Valor Nominal Unitário”); (e) Forma e Classe. Nominativas, sem emissão de cautelas e certificados; (f) Espécie e Garantia
Adicional Fidejussória. As Debêntures serão da espécie com garantia real e contarão com garantia adicional fidejussória por parte dos acionistas da LLZ Solução
Cobrança S.A., nos termos previstos na Escritura; (g) Vencimento das Debêntures. Ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado previstas na Escritura e
observado o direito de conversão das Debêntures pelo debenturista, o vencimento das Debêntures se dará no dia 29/12/2025 (“Data de Vencimento”); (h)
Remuneração. A remuneração das Debêntures será estruturada da seguinte forma, conforme descrito em maiores detalhes na Escritura: sobre o Valor Nominal
Unitário das Debêntures incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias dos Dl - Depósitos
Interfinanceiros de um dia, "over extragrupo", expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas
diariamente pela B3, no informativo diário disponível em sua página na Internet (http://www.b3.com.br) ("Taxa Dl"), acrescida exponencialmente de sobretaxa
equivalente a 7,65% (sete inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento) ao ano, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por dias úteis
decorridos e uma base de 252 dias, desde as respectivas datas de integralização das Debêntures até a data do efetivo pagamento; (i) Conversibilidade das
Debêntures em Ações. O debenturista terá o direito (mas não a obrigação) de, a seu exclusivo critério e a qualquer tempo entre a data de emissão e o primeiro
aniversário da data de celebração da Escritura, requerer a conversão de qualquer número de Debêntures, até sua totalidade, em ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal de emissão da Companhia, em tudo idênticas às demais ações representativas do capital social da Companhia existentes à ocasião (“ Ações
Convertidas”). Caso convertida a totalidade das Debêntures, as Ações Convertidas representarão, imediatamente após a subscrição das Ações Convertidas pelo
debenturista, uma participação equivalente a 15% (quinze por cento) do capital fully diluted da Companhia à ocasião (conforme definido na Escritura),
independentemente de eventuais alterações promovidas ao capital social da Companhia a partir da presente data; caso, entretanto, o debenturista opte por converter
apenas parte das Debêntures, a participação societária acima referida será proporcionalizada à razão entre o número de Debêntures convertidas e o número total de
Debêntures existentes (e.g. caso 50% das Debêntures sejam convertidas, as Ações Convertidas representarão 7,5% do capital fully diluted da Companhia); (j)
Colocação. As Debêntures serão emitidas para colocação privada, exclusivamente para o debenturista, sem qualquer esforço de venda perante investidores; (k)
Subscrição e Integralização. A totalidade das Debêntures será subscrita pelo Fundo de Investimento em Participações Development Fund Warehouse -
Multiestrategia Investimento no Exterior, fundo de investimento constituído e existente de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 15.320.940/0001-35, (“Subscritor”) no prazo previsto na Escritura, mediante a assinatura do respectivo Boletim de Subscrição (Anexo II) desta
ata, ficando sua integralização sujeita ao disposto no Boletim de Subscrição; (l) Amortização. Na hipótese de o debenturista não exercer o direito de conversão das
Debêntures, o valor nominal unitário das Debêntures será amortizado em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e iguais a partir (inclusive) do 19º mês até o 42º mês
decorrido da data de emissão. O pagamento referente à amortização das Debêntures será efetuado da mesma forma prevista para o pagamento da remuneração
prevista na escritura; (m) Data, Local e Cálculo de Pagamento. O pagamento referente à amortização das Debêntures será efetuado mediante transferência
eletrônica (TED) para conta bancária nº 000136396, agência 001, no Banco BTG Pactual (208) ou outra a ser indicada oportunamente pelo debenturista, por meio de
notificação por escrito enviada à Companhia; (n) Encargos Moratórios. Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer valor devido pela Companhia ou
pelos fundadores ao debenturista nos termos da escritura, adicionalmente ao pagamento da remuneração, calculada pro rata temporis desde a data de inadimplemento
até a data do efetivo pagamento, sobre todos e quaisquer valores em atraso, incidirão, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou
extrajudicial, (i) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento; e (ii)
multa moratória irredutível e de natureza não compensatória de 2% (dois por cento). 2.1. A totalidade dos acionistas da Companhia, neste ato, renuncia
expressamente ao direito de preferência para subscrição das Debêntures, de modo que sejam integralmente subscritas pelo Subscritor indicado acima. 3. Emitir um
bônus de subscrição nominativo, como vantagem adicional ao Subscritor indicado acima (“Bônus de Subscrição”). O Bônus de Subscrição terá número de série 01 e
será exercível nos termos e condições estabelecidos no respectivo certificado, emitido neste ato conforme disposto no artigo 75 e seguintes da Lei nº 6.404/76 e
entregue ao Subscritor, cuja cópia foi rubricada pela mesa e arquivada na sede da Companhia (Anexo III). 3.1. Considerando o disposto nos itens 2 e 3 acima,
esclarece-se que, em havendo o exercício tanto do direito de conversão das Debêntures, quanto do Bônus de Subscrição, o Subscritor fará jus à aquisição de ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal representativas de até 49% (quarenta e nove por cento) do capital social da Companhia (em bases totalmente diluídas à
época do exercício). 4. Aprovar a reformulação e consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir a previsão de capital autorizado, que passa a vigorar na
forma do Anexo IV. 5. Autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários ou convenientes à emissão das Debêntures e do Bônus de
Subscrição e à efetivação das demais deliberações tomadas nesta assembleia geral, incluindo a representação da Companhia perante terceiros e a assinatura de
documentos relacionados, bem como o registro, averbação ou arquivamento de documentos perante os órgãos públicos competentes. Encerramento: Nada mais
havendo a ser tratado, o Presidente da Mesa deu por encerrada a Assembleia, lavrando-se a presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada em todos
os seus termos, assinada e rubricada pelos acionistas e pelos membros da Mesa, tendo sido aprovada a sua lavratura e publicação em forma de sumário, de acordo
com o artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76. São Paulo, 29/06/2022. Mesa: Zener Ferreira da Costa, presidente, e Lucio de Queiroz Delfino, secretário. Acionistas
presentes: Lucio de Queiroz Delfino e Zener Ferreira da Costa. Confere com a original lavrada em livro próprio. Belo Horizonte, 29/06/2022. Mesa: Zener
Ferreira da Costa - Presidente da Mesa Lucio de Queiroz Delfino - Secretário da Mesa. JUCEMG nº 9466086 em 13/07/2022. Protocolo 223529311 - 12/07/2022.
Autenticação: 5364D3E82C8FAA77215A8782F97A67178FC8AA2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar, código 19NE.
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