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COMPANHIA ABERTA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA 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 realizar-se no dia
29.04.2016 às 08 horas, na sede social da Companhia, localizada na cidade e
estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson, nº 231, 28º andar (parte),
para deliberar sobre as matérias abaixo identificadas: Assembleia Geral
Ordinária: (i) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar
as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2015; (ii) Deliberar sobre a proposta da
administração para a destinação do resultado auferido no exercício social findo
em 31 de dezembro de 2015; e (iii) Eleição de membros do Conselho de
Administração da Companhia. Assembleia Geral Extraordinária: Fixar o
montante global da remuneração dos administradores no exercício social de
2016. Instruções Gerais: Os acionistas que desejarem ser representados por
procurador deverão depositar os respectivos instrumentos de mandato na sede
social Companhia, até 02 dias úteis antecedentes à data de realização da
Assembleia Geral, 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 Geral deverão apresentar extrato emitido
em até 02 dias úteis antecedentes à data de realização da Assembleia Geral,
contendo a respectiva posição acionária, fornecida pelo órgão custodiante. Nos
termos do artigo 1º, da Instrução CVM nº 165/91, o percentual mínimo sobre o
capital votante necessário à requisição da adoção do voto múltiplo é de 10%.
Rio de Janeiro, 13 de abril de 2016.
Maria Amalia Delfim de Melo Coutrim
Presidente do Conselho de Administração.

