COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS
DA RECKITT BENCKISER
CNPJ: 44.223.196/0001-59
NIRE: 35400003863
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos 06 dias do mês de julho de 2020, às 16 horas em terceira convocação,
realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária da Cooperativa de Economia e
Crédito Mútuo dos Empregados da Reckitt Benckiser, transmitida virtualmente
através do Aplicativo denominado Microsoft TEAMS, o qual foi também
utilizado para a computação dos votos, a partir da sede da cooperativa,
localizada à Rodovia Raposo Tavares, nº. 8015, nesta cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo. PRESENÇAS: Estiveram presentes 10 cooperados,
conforme as presenças confirmadas no Inicio da reunião assinaturas
constantes na ferramenta online para realização da Assembleia
convocação, perfazendo o

em

3º

número de associados em condições de votar.

Edital de Convocação: O Edital de convocação foi publicado no Jornal O DIA
SP, página 09 de 25 de junho de 2020: Composição da Mesa: Rodrigo
Iwanicki, Diretor Presidente, e Rosa Herminia Storoli Santos, Diretora
Administrativa. Seguindo a ordem do edital de convocação, iniciando – I)
Alteração Estatutária, inserindo duas novas empresas que passaram a
integrar o Grupo Econômico da Reckitt Benckiser. O Sr. Presidente
esclareceu da necessidade de alteração estatutária de sorte a contemplar as
empresas que integram o grupo econômico da Reckitt Benckiser, quer por
desmembramento, quer por incorporação. Apresentou proposta de alteração
estatutária, a qual, submetida à plenária e feitos os devidos esclarecimentos,
foi colocada em votação. Pela unanimidade dos presentes foi aprovada a
alteração estatutária, passando o estatuto com as alterações consolidadas a
integrar a presente ata. Encerrada a ordem do dia, foi novamente franqueada a
palavra aos presentes, e como ninguém quis utilizá-la, deu-se por encerrada a

Assembleia Geral Extraordinária cuja ata, lida e achada conforme, vai assinada
pelo Presidente e Secretária da Assembleia e por uma comissão de 03
associados, os Srs. Eliana Aparecida Fazzio, Marcelo de Souza Cardoso e
Marcos Soares, pelos associados que desejarem fazê-lo. A presente ata é
cópia fiel do texto lavrado no livro próprio.

São Paulo, 06 de julho de 2020
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