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Edital de Convocação – Ata de Assembleia Geral Extraordinária
de 22 de dezembro de 2022, às 14:00 horas

Ficam convidados os senhores acionistas da BRK Ambiental Participações S.A. (“Companhia”), a 
reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”) a ser realizada no dia 22 (vinte e dois) 
de dezembro de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 14:00 horas, de forma exclusivamente digital, a fim 
de deliberarem sobre: 1. a nova submissão, pela Companhia, do (a) pedido de listagem no segmento 
especial de governança corporativa da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) denominado Novo Mercado 
e (b) pedido de admissão à negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia (“Ações”) na 
B3; 2. a autorização para realização de oferta pública inicial de distribuição de Ações, a ser realizada 
no Brasil, com esforços de colocação no exterior (“Oferta”); 3. a autorização para que o Conselho de 
Administração aprove todos os termos e condições da Oferta; e 4. a autorização para que o Conselho 
de Administração e a Diretoria, conforme o caso, pratiquem todos os atos necessários para a imple-
mentação e formalização das deliberações constantes da Assembleia. Informações Gerais: Poderão 
participar da Assembleia os acionistas titulares de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 
emitidas pela Companhia, que estiverem registradas em seu nome, no livro próprio, até 48 (quarenta e 
oito) horas antes da data marcada para a realização da Assembleia. Os acionistas, para tomar parte e 
votar na Assembleia, deverão provar, mediante documentação original ou cópia (dispensada a autenti-
cação e o reconhecimento de firma) enviada por e-mail à Companhia, a sua qualidade como acionista, 
apresentando até o momento da abertura dos trabalhos da Assembleia, podendo comparecer por si, 
por seus representantes legais ou procuradores, munidos dos respectivos documentos comprobatórios. 
A Assembleia será realizada de modo exclusivamente digital, sendo assim, a participação do acionista 
na Assembleia somente poderá se dar por meio do acesso via sistema eletrônico para participação 
a distância (“Plataforma Digital”). Após a apresentação dos documentos mencionados acima, o 
acionista receberá, por e-mail, o link para acessar a Plataforma Digital. Encontram-se à disposição 
dos acionistas, na sede social da Companhia, na página de relação com investidores da Companhia 
(www.ri.brkambiental.com.br) e no site da CVM (www.gov.br/cvm/pt-br), as informações e documentos 
pertinentes às matérias a serem examinadas e deliberadas na Assembleia e à participação e votação 
pelos acionistas, incluindo este Edital e a Proposta da Administração. Os acionistas interessados em 
sanar dúvidas relativas às propostas acima deverão contatar a área de Relações com Investidores da 
Companhia, por meio do telefone +55 (11) 3830-2000 ou via e-mail: riambiental@brkambiental.com.br.

São Paulo, 1º de dezembro de 2022
Luiz Ildefonso Simões Lopes – Presidente do Conselho de Administração
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