
 

 

 
MINASMÁQUINAS S/A 

CNPJ/MF 17.161.241/0001-15 
NIRE 31300041727 

COMPANHIA ABERTA 
CVM 8818 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 
 

Convidamos os Senhores Acionistas da MINASMÁQUINAS S/A a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária, no dia 27 de Abril de 2018, às 08:00 horas, na sede social, à Rodovia Fernão Dias, KM 02, da BR 381, nº 
2.211, no Município de Contagem/MG, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
 
EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 
 

(i) Apreciar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da 
Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017;  
 

(ii) Apreciar a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, 
deliberada em reunião  do  Conselho de Administração da Companhia  realizada no dia 15 de Março de 2018;  

 
(iii) Apreciar a proposta de remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício social 

iniciado em primeiro de janeiro de 2018, deliberada em reunião do Conselho de Administração da Companhia 
realizada no dia 15 de Março de 2018. 

 
EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:  

 
(i) Apreciar a proposta de aumento do capital social da Companhia deliberada em  reunião  do  Conselho de 

Administração da Companhia  realizada  em  15 de Março de 2018;   
 

(ii) Apreciar a proposta de aumento do limite do capital autorizado da Companhia deliberada em  reunião  do  
Conselho de Administração da Companhia  realizada  em  15 de Março de 2018;  

 
(iii) Alteração e Consolidação do estatuto social, em virtude das deliberações (i) e (ii) acima. 

 
Avisos: 
 

1. Os acionistas presentes à assembleia deverão provar sua qualidade através da apresentação de documento hábil 
de sua identidade. 

2. Somente serão admitidos a participar e votar na assembleia, os acionistas cujas ações tenham sido transferidas e 
registradas no livro próprio da companhia, cinco (5) dias antes da primeira convocação.   

3. O percentual mínimo de participação no capital social votante, necessário à requisição do sistema de voto 
múltiplo é 9% (nove por cento). 

4. Nos termos da Lei 6.404/76 e de acordo com o Capítulo III da Instrução CVM nº 481/09, encontram-se à 
disposição dos acionistas, na sede da companhia e na página da Comissão de Valores Mobiliários na internet 
(www.cvm.gov.br), toda documentação pertinente às matérias a serem deliberadas na assembleia geral ordinária 
e extraordinária. 

 
Contagem, 11 de abril de 2018 

 
Maria Stella Gonçalves de Faria  

Presidente do Conselho de Administração 


