EDITAL DE CONVOCAÇÃO
GUARARAPES CONFECÇÕES S.A.
Capital aberto
CNPJ nº 08.402.943/0001-52
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os acionistas desta companhia para a Assembleia Geral Ordinária, que será
realizada às 9h00min do dia 26 de abril do corrente ano, na sua sede, na Rod. RN 160, s/n, Km 3
bloco A, 1º andar, Distrito Industrial de Natal, RN, a fim de decidirem sobre a seguinte pauta:

I) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:
a) balanço patrimonial encerrado em 31.12.2016, com suas demonstrações financeiras, notas
explicativas, relatório da administração e pareceres do Conselho Fiscal e da
PricewaterhouseCoopers-Auditores Independentes;
b) destinação da parcela de R$ 91.085.280,00 para pagamento de juros sobre o capital próprio na
base de R$ 1,3902 por cada ação ordinária e de R$ 1,5292 por cada ação preferencial;
c) orçamento de capital relativo ao exercício de 2017;
d) destinação do saldo líquido do exercício encerrado;
e) eleição dos membros do Conselho de Administração para um novo mandato;
f) eleição dos membros do Conselho Fiscal para um novo mandato, na regra dos artigos 161 e 162
da Lei nº 6.404/76;
g) fixação da remuneração global e mensal dos administradores.
Informações Gerais
Para participação na AGO, os acionistas deverão apresentar à Companhia os seguintes
documentos:
a) Comprovante expedido pela instituição escrituradora nos últimos 5 (cinco) dias;
b) Documento de identificação com foto recente e com validade em todo território nacional;
c) Cópia do Estatuto social ou do Contrato Social atualizado e do Ato que investe o representante
de poderes como representante legal, no caso da pessoa jurídica;
Os documentos aceitos no item “(b)” acima, para a Companhia serão os seguintes:


Carteira de Identidade de Registro Geral (RG) expedida por órgão autorizado;
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Carteira de Identidade de Registro de Estrangeiro (RNE) expedida por órgão
autorizado;



Passaporte válido expedido por órgão autorizado;



Carteira de Órgão de Classe válida como identidade civil para os fins legais,
expedida por órgão autorizado (OAB, CRM, CRC, CREA);



Carteira Nacional de Habilitação com foto (CNH).

O percentual mínimo de participação no capital votante necessário à requisição da adoção do
voto múltiplo para eleição dos membros do Conselho de Administração na Assembleia Geral
Ordinária é de 5% (cinco por cento) do capital votante, conforme instrução CVM nº 282, de
26/06/1998. A faculdade para requerer a adoção do processo de voto múltiplo deverá ser exercida
em até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da AGO, conforme estabelecido na Lei nº
6.404/76.
O acionista que desejar representar-se na referida Assembleia deverá atender aos preceitos do
artigo 126, parágrafo 1º, da Lei de Sociedades por Ações, exibindo no ato ou, preferencialmente,
depositando procuração com poderes especiais, na Rodovia RN 160, s/n, Km-3, bloco-A, 1º andar,
no Distrito Industrial de Natal/RN, CEP 59115-900, até às 14h00min do dia 20 de abril de 2017.
Natal, 27 de março de 2017.

Nevaldo Rocha
Presidente do Conselho de Administração
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