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EDITAL DE CONVOCAÇÃO ERRATA EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A COMPANHIA vem retificar o EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AGE, publicado no Diário Oficial do Estado de
Santa Catarina nos dias 09, 10 e 11, respectivamente nas páginas 38, 75 e 97 e no Jornal de Santa Catarina
nos dias 09, 10 e 11, todos os dias na página 02, para dele fazer constar a alteração da ordem do dia –
excluir da ordem do dia o item 1, QUAL SEJA, Aumentar o Capital Social em R$ 1.600.000,00 (um milhão e
seiscentos mil reais), sem emissão de novas ações com recursos da conta de Reserva de Capital, o aumento
se dará na proporção da participação de cada acionistas na data desta Assembleia Geral Extraordinária, e
a modificação da redação do caput do Art. 5º do Estatuto Social, passando para a seguinte Redação: “O
capital social, totalmente subscrito e integralizado é de R$ 6.700.000,00 (seis milhões e setecentos mil
reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) Ações Ordinárias Nominativas, sem valor nominal e 46.550
(quarenta e seis mil, quinhentas e cinquenta) Ações Preferenciais Nominativas, sem valor nominal, todas
indivisíveis em relação à Companhia”. PASSANDO A PRESENTE ASSEMBLEIA A DELIBERAR A SEGUINTE
ORDEM DO DIA: 1) Alteração do índice de reajuste da renumeração da Diretoria, passando do IGPM Índice Geral de Preços Mercado para IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo e a modificação da
redação do Art. 20 do Estatuto Social, passando para a seguinte redação “ Para fim de remuneração da
Diretoria, fica definida a quantia máxima global de R$ 12.000,00 (doze mil reais) anuais, atualizada
anualmente pelo IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e; 2) Reformar e Consolidar o Estatuto. .
Observações: Todos os demais itens ficam inalterados. Blumenau(SC), 29 de março de 2021. Olinto Silveira
– Diretor Administrativo/Financeiro.

