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 20 de dezembro de 2017, às 11:00 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 da administração para aumento do capital social da Companhia, no valor de R$
1.200.000.000,00 (hum bilhão e duzentos milhões de reais), mediante a emissão de 68.571.429
novas ações ordinárias, ao preço de subscrição de R$ 17,50 (dezessete reais e cinquenta centavos)
por ação, a ser integralizado mediante a capitalização de créditos detidos pelo acionista controlador
contra a Companhia, com a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social;

II.

Proposta da administração para alteração do artigo 22 do Estatuto Social e exclusão do seu
parágrafo único, transferindo da Assembleia Geral para o Conselho de Administração a competência
para autorizar a emissão de debêntures pela Companhia, nas hipóteses permitidas no artigo 59 da
Lei 6.404/76, de modo a compatibilizar a redação do art. 22 com a do artigo 14, parágrafo 1º, inciso
XIX.

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.

Os documentos pertinentes à matéria a ser deliberada na AGE encontra-se à disposição dos acionistas, na
sede da Companhia e por meio de sistema eletrônico da página da CVM (www.cvm.gov.br).

Niterói, 05 de dezembro de 2017.

Mario Fernando de Melo Santos
Presidente do Conselho de Administração

