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AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. 

CNPJ nº 33.050.071/0001-58 

NIRE nº 3330005494-4 

Companhia Aberta de Capital Autorizado 

 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

Ficam os senhores acionistas da Ampla Energia e Serviços S.A. (“Companhia”), convocados a se 

reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser realizada no dia 15 de dezembro de 

2015, às 09:00 horas, na sede da Companhia, na Praça Leoni Ramos, 01, na Cidade de Niterói, 

Estado do Rio de Janeiro, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do 

Dia: 

 

(i) Proposta de grupamento da totalidade das ações de emissão da Companhia, 

representativas de seu capital social, que hoje correspondem a 3.922.515.918.446 (três trilhões, 

novecentos e vinte e dois bilhões, quinhentos e quinze milhões, novecentas e dezoito mil, 

quatrocentas e quarenta e seis) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal à razão de 40.000 

(quarenta mil) ações para 1 (uma), transformando-as em 98.062.897 (noventa e oito milhões, 

sessenta e duas mil, oitocentas e noventa e sete) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, 

a fim de atender ao disposto no item 5.2.f do Regulamento para Listagem de Emissores e 

Admissão à Negociação de Valores Mobiliários da BM&FBOVESPA; e 

 

(ii) Proposta da administração para alteração do Estatuto Social: título do capítulo I e dos 

artigos 4º,5º, 8º, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26 e 27. 

 

Os documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas na AGE encontram-se à disposição 
dos acionistas, na sede da Companhia e no site da CVM. 

 

Conforme §§ 1º e 2º do artigo 25 do Estatuto Social, para participar da AGE, o acionista deverá 

apresentar comprovante de propriedade de ações expedido pela instituição depositária das ações 

da Companhia. Caso o acionista seja representado por procurador, a Companhia solicita o depósito 

do respectivo mandato acompanhado dos documentos necessários, com 72 (setenta e duas) horas 

de antecedência do dia da AGE. Solicita-se aos acionistas que observem o disposto no artigo 126 

da Lei 6.404/76. 

 

Niterói, 27 de novembro de 2015.  
 
Mario Fernando de Melo Santos 
Presidente do Conselho de Administração 


