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COMPANHIA ABERTA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA. Ficam os senhores acionistas da Companhia
convocados, na forma do Estatuto Social da Companhia, para se reunirem
em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“Assembleia”), a realizarse no dia 29 de abril de 2022, às 10:30 horas, na sede social da Companhia,
localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson,
nº 231, 28º andar (parte), Centro, para: (a) em Assembleia Geral Ordinária:
(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31
de dezembro de 2021; (ii) destinar o resultado apurado no exercício
social findo em 31 de dezembro de 2021; e (iii) eleger os membros do
Conselho de Administração da Companhia; e (b) em Assembleia Geral
Extraordinária: (i) fixar o montante global da remuneração dos
administradores da Companhia para o exercício social de 2022. Os
acionistas que desejarem ser representados por procurador deverão
depositar os respectivos instrumentos de mandato na sede social
Companhia até 2 dias úteis antecedentes à data de realização da
Assembleia, sendo que o acionista residente e domiciliado no exterior
que for representado por mandatário deverá comprovar a observância
do disposto no artigo 119 da Lei 6.404/76 e demais disposições legais
aplicáveis. Os acionistas participantes da custódia fungível de ações
nominativas que desejarem participar da Assembleia deverão apresentar
extrato emitido em até 2 dias úteis antecedentes à data de realização da
Assembleia, contendo a respectiva posição acionária, fornecida pelo
órgão custodiante. Os acionistas poderão também votar através do Boletim
de Voto à Distância disponibilizado através do site da B3, seguindo as
instruções de preenchimento e envio do mesmo.
Rio de Janeiro, 8 de abril de 2022.
Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim.
Presidente do Conselho de Administração.

