YDUQS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 08.807.432/0001-10
NIRE Nº 33.3.0028205-0
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE NOVEMBRO DE 2021
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 23 de novembro de 2021, às 15:00 horas, na sede social da YDUQS
PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”). 2. CONVOCAÇÃO, QUÓRUM E PRESENÇA: Dispensada a
convocação por estarem presentes todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. MESA: Sr. Juan Pablo Zucchini (Presidente) e Sr. Adriano Pistore (Secretário). 4. ORDEM DO DIA:
Aprovação da 7ª Emissão de Debêntures da Companhia. 5. DELIBERAÇÕES: Os Conselheiros
deliberaram e aprovaram por unanimidade: 5.1. A lavratura da ata de reunião sob a forma sumária e a
sua publicação com a omissão das assinaturas dos membros do Conselho de Administração da
Companhia. 5.2. A 7ª (sétima) emissão pela Companhia de debêntures simples, não conversíveis em
ações, da espécie quirografária, para distribuição pública com esforços restritos, em série única, em
regime de garantia firme de colocação, no valor total de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de
reais) com emissão em 29 de novembro de 2021 e vencimento 5 anos após, em 29 de novembro de
2026, nos termos da Lei nº 6.385 de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, e da Instrução nº 476
da CVM, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Emissão”, “Oferta Restrita” e “Instrução CVM
476”, respectivamente); 5.3. Autorizar a Diretoria da Companhia e/ou seus procuradores a:
(a) negociar os demais termos e condições das Debêntures; e (b) adotar todos e quaisquer atos
necessários à implementação e formalização das deliberações tomadas nesta reunião, incluindo, sem
limitação, o registro da Oferta Restrita perante a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Balcão B3 (“B3”) e
demais órgãos competentes, conforme aplicável, a contratação de instituição integrante do sistema de
distribuição de valores mobiliários para a realização da Oferta Restrita e de prestadores de serviços da
Oferta Restrita, e a celebração do “Instrumento Particular de Escritura da 7ª (Sétima) Emissão de
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública
com Esforços Restritos, em Série Única, da Yduqs Participações S.A.” (“Escritura de Emissão”), do
Contrato de Distribuição (conforme abaixo definido) e dos demais contratos, declarações,
requerimentos, formulários e outros instrumentos necessários e/ou convenientes para a realização da
Emissão e/ou da Oferta Restrita, inclusive eventuais aditamentos. 5.4. Ratificar todos os atos relativos
às deliberações acima que tenham sido praticados anteriormente pela diretoria e/ou demais
representantes legais da Companhia. 6. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA: Nada
mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, conferida e aprovada por todos os
conselheiros presentes e pelo secretário da mesa. Os documentos se encontram arquivados na
Companhia.
Atesto que as deliberações acima foram extraídas da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do
Conselho de Administração da Companhia.
Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2021.
Adriano Pistore
Secretário da Mesa
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 23 de novembro de 2021.

