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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

  Convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral 

Extraordinária, a ser realizada no dia 13 de novembro de 2018, às 9:00 horas na sede social, 

localizada na Rua Minas Gerais, 1231, Ponta Grossa, Paraná, para deliberarem sobre a seguinte 

Ordem do Dia: 

1) Redução do Capital Social para absorção dos prejuízos acumulados registrados nas 

Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2017; 

2) Alteração e Consolidação do Estatuto Social, para adequação do caput do Artigo 5º; 

3) Instalação do Conselho Fiscal da Companhia, em caráter não permanente; 

4) Fixação do número de membros do Conselho Fiscal da Companhia; 

5) Eleição de membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes; 

6) Fixação da remuneração do Conselho Fiscal. 

 

Informações Gerais: 

 Documentação exigida para participação da Assembleia: 

i. Os titulares de ações nominativas deverão apresentar Carteira de Identidade; 

ii. Os titulares de ações em custódia deverão apresentar Carteira de Identidade e 

comprovante da qualidade de acionista expedido pelo agente de custódia, demonstrando sua 

posição acionária. 

 O acionista pode ser representado na assembleia geral por procurador constituído há menos 

de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da companhia ou advogado; na companhia 

aberta, o procurador pode, ainda, ser instituição financeira, cabendo ao administrador de 

fundos de investimento representar os condôminos, e a procuração deve conter os requisitos 

elencados na Lei 6.404/76 e na Instrução CVM 481/2009. 

 

Os acionistas que optarem por exercer seus direitos de voto a distância deverão preencher o Boletim 

de Voto a Distância (“BVD”) e enviá-lo por meio de seus respectivos agentes de custódia ou 

diretamente à Companhia, conforme as orientações constantes no BVD disponível no site da 

Companhia (www.metaliguacu.com.br); da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da 

[B]³ (www.b3.com.br). 

 

                                        Ponta Grossa, 10 de outubro  de 2018. 

                              

Lilian de Payrebrune St.Sève Marins  

Presidente do Conselho de Administração 

 

 

 
  

http://www.cvm.gov.br/
http://www.b3.com.br/

