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NIRE Nº 33.3.0028096-1
COMPANHIA ABERTA
EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os senhores acionistas da Brasil Brokers Participações S.A. (“Companhia”) convocados, na
forma de seu Estatuto Social, para reunirem-se, em segunda convocação, em Assembleia Geral
Extraordinária (“Assembleia”), a realizar-se no dia 16 de agosto de 2018, às 10h00min, na sede da
Companhia, localizada na Avenida Luís Carlos Prestes, nº 230, Salas 104 a 106, Barra da Tijuca, Rio
de Janeiro, RJ, CEP 22775-055, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
1.

Deliberar sobre o grupamento da totalidade das ações de emissão da Companhia, na
proporção de 10 (dez) ações ordinárias para 1 (uma) ação ordinária, sem modificação do valor
do capital social, conforme proposta da administração da Companhia;

2.

Deliberar sobre a alteração do art. 5º, do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir o
novo número de ações da Companhia em decorrência do grupamento das ações, conforme
proposta da administração da Companhia; e;

3.

Autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à
operacionalização e efetivação do grupamento das ações de emissão da Companhia;

Instruções Gerais:
Encontra-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, no seu site de
Relações com Investidores (www.brasilbrokers.com.br/ri), bem como nos sites da B3
(www.b3.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), a Proposta da
Administração (“Proposta da Administração”) contemplando: (i) as propostas de alteração do
Estatuto Social da Companhia e suas justificativas; e (ii) as demais informações requeridas pelas
Instruções Normativas CVM n°s 480/09 e 481/09, incluindo as orientações para participação na
Assembleia.
A participação do Acionista poderá ser pessoal ou por procurador devidamente constituído, sendo
que as orientações detalhadas acerca da documentação exigida constam na Proposta da
Administração.

Rio de Janeiro, 07 de agosto de 2018.
Sidney Breyer
Presidente do Conselho de Administração

