AZEVEDO & TRAVASSOS S.A.
CNPJ/MF nº 61.351.532/0001- 68
NIRE Nº 35.300.052.463
Companhia Aberta
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Acionistas da Companhia a se reunirem em AGE em
08.05.2019, às 10h00, na sede social na Rua Vicente Antônio de Oliveira, 1050,
Pirituba, nesta Capital, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1)
Exame, discussão e aprovação da proposta de Grupamento das ações ordinárias
e preferenciais representativas do capital social da Companhia, sem valor nominal,
na proporção de 5 ações para 1 ação da mesma espécie, sem alteração do capital
social; 2) Deliberação sobre o tratamento das frações resultantes deste
Grupamento; 3) Aprovação da alteração do artigo 3° do Estatuto Social para
refletir a mudança no número de ações decorrente do Grupamento; e 4)
Ratificação e aprovação da remuneração individual dos Diretores, Conselheiros de
Administração e Conselheiros Fiscais para o exercício de 2018 e determinação da
remuneração individual para 2019.
Obs.: a) Para tomar parte e votar na AGE, o acionista deve provar, apresentando
documento de identidade e o comprovante expedido pela instituição depositária.
Os acionistas representados por procuradores deverão exibir as procurações,
acompanhados dos documentos mencionados dos outorgantes e documentos do
procurador que comprovem a sua condição de acionista, administrador, advogado
ou instituição financeira; b) Instituição financeira depositária das ações escriturais:
Banco Itaú S.A.; c) Nos termos da Lei 6.404/76 e de acordo a Instrução CVM nº
481/2009, encontram-se à disposição dos Acionistas, na sede social, na rede
mundial
de
computadores
nas
páginas
da
Companhia
(www.azevedotravassos.com.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
(www.b3.com.br).. São Paulo, 22 de abril de 2019. O Presidente do Conselho de
Administração.
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AZEVEDO & TRAVASSOS S.A.
CNPJ/MF nº 61.351.532/0001- 68
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Companhia Aberta
ERRATA do EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Extraordinária
No Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária, publicado neste
jornal, edição de 23/04/19, constou erroneamente na Ordem do Dia o item 4
(quatro). Este item deve ser desconsiderado. São Paulo, 23 de abril de 2019. O
Presidente do Conselho de Administração.

