HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 49.263.189/0001-02
NIRE 35.300.340.337 | Código CVM nº 20877
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2018
O Conselho de Administração da Helbor Empreendimentos S.A., sociedade por ações,
com sede na Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Vereador
Narciso Yague Guimarães, nº 1.145, 15º andar, Jardim Armênia, Helbor Concept –
Edifício Corporate, CEP 08780-500, com seus atos constitutivos arquivados na Junta
Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.340.337, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 49.263.189/0001-02, registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como
companhia aberta categoria “A” sob o código 20877, com suas ações negociadas no Novo
Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa Balcão (“B3”) sob o código HBOR3 (“Companhia”),
vem pela presente, nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 1976, conforme alterada
(“Lei das S.A.”), e dos artigos 3º, 4º e 5º da Instrução CVM nº 481, de 2009, conforme
alterada (“ICVM 481/09”), convocar a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser
realizada às 11h00 do dia 30 de abril de 2018, na sede da Companhia (“Assembleia Geral”).
A Assembleia Geral deverá examinar, discutir e votar a respeito da seguinte ordem do dia:
(A) em Assembleia Geral Ordinária:
(i)

o relatório da administração, as contas dos administradores e as demonstrações
contábeis da Companhia, acompanhadas do relatório anual dos auditores
independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro 2017;

(ii)

orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2018;

(iii)

remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2018;

(B) em Assembleia Geral Extraordinária:
(i)

reforma do artigo 7º do estatuto social da Companhia para alteração do capital
social, passando de R$926.376.294,12 (novecentos e vinte e seis milhões,
trezentos e setenta e seis mil, duzentos e noventa e quatro reais e doze centavos),
dividido em 325.881.749 (trezentas e vinte e cinco milhões, oitocentas e oitenta
e uma mil setecentas e quarenta e nove) ações ordinárias, nominativas, escriturais
e sem valor nominal, para R$ 1.190.438.520,12 (um bilhão, cento e noventa
milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, quinhentos e vinte reais e doze

centavos), dividido em 457.912.862 (quatrocentas e cinquenta e sete milhões,
novecentas e doze mil, oitocentas e sessenta e duas) ações ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal;
(ii)

reforma do artigo 8º do estatuto social da Companhia para alteração do capital
social autorizado, passando de R$ 1.250.000.000,00 (um bilhão, duzentos e
cinquenta milhões de reais) para R$ 2.100.000.000,00 (dois bilhões e cem milhões
de reais);

(iii)

reforma do artigo 17º do estatuto social da Companhia para contemplar as
disposições legais introduzidas à Lei das S.A. pela Lei nº 12.431 de 24 de junho
de 2011 referente à eleição de membros do Conselho de Administração;

(iv)

reforma do artigo 18º do estatuto social da Companhia para contemplar as
exigências regulatórias introduzidas pelo regulamento do Novo Mercado da B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão acerca da composição do Conselho de Administração;

(v)

reforma dos artigos 5.º, 16.º, 43.º, 44.º, 50.º, 58.º e 63.º do estatuto social da
Companhia para contemplar a alteração da razão social da BM&FBOVESPA
S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros para B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão; e

(vi)

consolidação do estatuto social da Companhia.

Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., somente as pessoas que comprovarem a qualidade
de acionistas ou de representantes de acionistas, na forma da legislação aplicável, poderão
comparecer e participar da Assembleia Geral. A comprovação da qualidade de acionistas será
realizada pela apresentação dos originais ou de cópias autenticadas dos seguintes
documentos: (a) documento de identidade (Carteira de Identidade - Registro Geral (RG),
Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, carteiras de identidade expedidas pelos
conselhos profissionais e carteiras funcionais expedidas pelos órgãos da Administração
Pública, desde que contenham foto de seu titular); (b) comprovante atualizado da titularidade
das ações de emissão da Companhia, expedido pela instituição financeira prestadora dos
serviços de escrituração das ações da Companhia; (c) relativamente aos acionistas
participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato expedido pela Central
Depositária de Ativos da B3, ou pelos agentes de custódia, contendo a respectiva participação
acionária; e (d) na hipótese de representação do acionista, original ou cópia autenticada de
procuração com firma reconhecida, devidamente regularizada na forma do §1º do artigo 126
da Lei das S.A..
O representante da acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia autenticada dos
seguintes documentos, devidamente registrados no órgão competente (Registro Civil de
Pessoas Jurídicas ou Junta Comercial, conforme o caso): (a) do contrato ou estatuto social; e
(b) do ato societário de eleição do administrador que (b.i) comparecer à Assembleia Geral
como representante da pessoa jurídica, ou (b.ii) assinar procuração para que terceiro
represente a acionista pessoa jurídica.

Tendo em vista a entrada em vigor da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de
Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, promulgada pelo Decreto do Executivo
nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016 e publicada no Diário Oficial da União, em 1º de fevereiro
de 2016, para produzirem efeitos no Brasil os documentos expedidos no exterior por países
signatários da Convenção de Haia, devem conter a Apostila de Haia, ser traduzidos por
tradutor juramentado matriculado na Junta Comercial e, por fim, devem ser registrados em
Registro de Títulos e Documentos.
No tocante aos fundos de investimento, a representação dos acionistas na Assembleia Geral
caberá à instituição administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento do
fundo a respeito de quem é titular de poderes para exercício do direito de voto das ações e
ativos na carteira do fundo. Nesse caso, o representante da administradora ou gestora do
fundo, além dos documentos societários acima mencionados relacionados à gestora ou à
administradora, deverá apresentar cópia simples do regulamento do fundo, devidamente
registrado no órgão competente.
Com relação à participação por meio de procurador, a outorga de poderes de representação
para participação na Assembleia Geral deverá ter sido realizada há menos de 1 (um) ano, nos
termos do artigo 126, § 1º da Lei das S.A. Além disso, em cumprimento ao disposto no artigo
654, § 1º e § 2º do Código Civil, a procuração deverá conter a indicação do lugar onde foi
passada, a qualificação completa do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga
com a designação e a extensão dos poderes conferidos, contendo o reconhecimento da firma
do outorgante.
Vale destacar que (a) as pessoas naturais acionistas da Companhia somente poderão ser
representadas na Assembleia Geral por procurador que seja acionista, administrador da
Companhia, advogado ou instituição financeira, consoante previsto no artigo 126, § 1º da
Lei das S.A.; e (b) as pessoas jurídicas que forem acionistas da Companhia poderão ser
representadas por procurador constituído em conformidade com seu contrato ou estatuto
social e segundo as normas do Código Civil, sem a necessidade de tal pessoa ser
administrador da Companhia, acionista ou advogado (conforme Processo CVM
RJ2014/3578, julgado em 04.11.2014).
Para fins de melhor organização da Assembleia Geral, a Companhia recomenda o depósito
na sede social, com antecedência de 72 (setenta e duas) horas contadas da data da realização
da Assembleia Geral, de cópia simples dos documentos acima referidos. Ressalta-se que os
acionistas poderão participar da Assembleia Geral ainda que não realizem o depósito prévio
dos documentos, bastando apresentarem tais documentos na abertura da Assembleia Geral,
conforme o disposto no § 2º do artigo 5º da ICVM 481/09.
Conforme previsto no do artigo 121 da Lei das S.A e, na ICVM 481/09 é facultado aos
acionistas exercerem seu direito de voto à distância sendo facultado o envio das instruções
de preenchimento do boletim de voto à distância para:

(i)

(ii)

(iii)

seus respectivos custodiantes, caso as ações estejam depositadas na central
depositária, na qual deverão ser observados os prazos e procedimentos
operacionais de cada custodiante;
o agente escriturador da Companhia, Banco Bradesco S.A., caso as ações não
estejam depositadas na central depositária, na qual deverão ser observados os
prazos e procedimentos operacionais do escriturador; ou
ao Departamento de Relações com Investidores da Companhia. Neste caso o
boletim deverá estar preenchido, não cabendo instruções de preenchimento, na
qual deverá ser observado o prazo de 7 (sete) dias corridos anteriores à data da
realização da Assembleia..

Os documentos relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia Geral encontram-se
à disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia e nas páginas eletrônicas da
Companhia (http://ri.helbor.com.br), da B3 (http://www.bmfbovespa.com.br) e da CVM
(http://www.cvm.gov.br) na rede mundial de computadores, em conformidade com as
disposições da Lei das S.A. e da regulamentação aplicável.
Mogi das Cruzes, 29 de março de 2018
Henrique Borenstein
Presidente do Conselho de Administração

