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
A SER REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2019
A 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
(“Companhia”), vem, pela presente, convocar os Srs. Acionistas para a Assembleia Geral
Ordinária a ser realizada às 10:00h do dia 29 de abril de 2019, na sede da Companhia para
deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
(i)

tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da
administração e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro 2018, acompanhadas do parecer
dos auditores independentes;

(ii)

proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018;

(iii)

fixar o número de membros do Conselho de Administração da Companhia para
o próximo mandato;

(iv)

eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia para o
mandato unificado de 2 (dois) anos; e

(v)

fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2019.

Em atenção ao disposto na Instrução CVM nº 165 de 11 de dezembro de 1991, conforme
alterada, informamos que o percentual mínimo necessário à requisição da adoção do
processo de voto múltiplo para eleição de membros para o Conselho de Administração é de
5 % (cinco por cento) de participação no capital votante. Eventual solicitação de adoção do
voto múltiplo deve ser encaminhada à Companhia por escrito com antecedência de até 48
horas à data de realização da Assembleia Geral.
Os acionistas poderão ser representados na Assembleia Geral por procurador constituído
nos termos do § 1º do Artigo 126 da Lei nº 6.404/76, por instrumento público ou particular
com firma reconhecida. Recomenda-se que o instrumento de mandato seja depositado na
sede da Companhia, juntamente com os demais documentos previstos no referido
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dispositivo legal, com, no mínimo, três dias úteis antes da data da realização da Assembleia
Geral.
As instruções gerais para participação na Assembleia Geral, o Boletim de Voto a Distância,
as orientações para seu preenchimento e envio, bem como os demais documentos relativos
às matérias a serem discutidas na Assembleia Geral encontram-se no Manual e Proposta da
Administração para a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 29 de abril de 2019, que
está à disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia e nas páginas eletrônicas
da Companhia (http://ri.helbor.com.br), da CVM (http://www.cvm.gov.br) e da B3
(http://www.bmfbovespa.com.br) na rede mundial de computadores, em conformidade
com as disposições da Lei das S.A. e da regulamentação aplicável.
Mogi das Cruzes, 28 de março de 2019
Henrique Borenstein
Presidente do Conselho de Administração
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