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Companhia Aberta
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 02 de fevereiro de 2015, às
10:00 horas, no auditório da sede da Companhia, localizado na Avenida Doutor Cardoso de
Melo, nº 1.336 - Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
1.

Incorporação, pela Companhia, de sua subsidiária integral CBS S.A.
Companhia Brasileira de Sandálias, incluindo a aprovação dos seguintes itens:

-

a. Protocolo de Incorporação e Justificação a ser firmado pelas administrações da
Companhia e da CBS;
b. Indicação, constante do Protocolo de Incorporação e Justificação, do perito
especializado que procederá à avaliação do patrimônio líquido da CBS e da
elaboração do respectivo Laudo de Avaliação;
c. Laudo de Avaliação;
d. Incorporação da CBS pela Companhia; e
2.

Ratificação da aquisição do controle da sociedade Terras de Aventura Indústria de
Artigos Esportivos S.A..

Os documentos pertinentes à matéria a ser apreciada
encontram-se disponíveis aos Senhores Acionistas,
Companhia, bem como no sistema IPE mantido pela
CVM (www.cvm.gov.br), e na BM&F Bovespa S.A
Futuros (www.bmfbovespa.com.br).

na Assembleia Geral Extraordinária
para consulta, na sede social da
Comissão de Valores Mobiliários –
– Bolsa de Valores, Mercadorias e

Para participar da Assembleia Geral Extraordinária, os Acionistas deverão apresentar, até a
data de realização da Assembleia, (i) comprovante emitido pela instituição depositária das
ações de emissão da Companhia de sua titularidade, conforme dispõe o Artigo 126 da Lei nº
6.404/76 e o Estatuto Social e (ii) tratando-se de pessoa jurídica ou fundo de investimento,
cópia autenticada do estatuto, contrato social ou do regulamento, e do instrumento de eleição
ou indicação do representante legal que comparecer às Assembleia ou outorgar poderes a
procurador.
Os Senhores Acionistas poderão ser representados na Assembleia Geral por procuradores
constituídos na forma do Artigo 126, Parágrafos 1º e 2º da Lei nº 6.404/76. Os instrumentos
de mandato deverão ser depositados na sede da Sociedade, com antecedência de 48 (quarenta

e oito) horas da realização da Assembleia, aos cuidados da Sra. Maria José De Martini
Paulon, na Avenida Doutor Cardoso de Melo, nº 1.336, 6° andar, Vila Olímpia, CEP 04548004, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
São Paulo, 15 de janeiro de 2015.

Márcio Garcia de Souza
Presidente do Conselho de Administração

