Quinta-feira, 31/03/2022

DOMMO ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 08.926.302/0001-05
Companhia Aberta - B3: DMMO3
NIRE 33.3.0030439-8
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Convocamos os acionistas da DOMMO ENERGIA S.A. (“Companhia”) para
se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que será
realizada no dia 29 de abril de 2022, às 11h, na Rua Lauro Müller, nº 116,
12º andar, sala 1.201, Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia
Geral Ordinária: (1) Tomar as contas dos administradores, examinar,
discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social
encerrado em 31/12/2021; (2) Definir que o Conselho de Administração
da Companhia para o mandato 2022/2024 seja composto por 03 (três)
membros; (3) Eleger os membros do Conselho de Administração; (4)
Deliberar sobre a remuneração anual global dos administradores para o
exercício de 2022; (5) Na hipótese de haver pedido válido de instalação
do Conselho Fiscal, eleger os respectivos membros; e (6) Na hipótese de
haver eleição dos membros do Conselho Fiscal, fixar a sua remuneração.
Em Assembleia Geral Extraordinária: (1) Deliberar sobre o Plano de
Outorga de Opções de Compra de Ações de Emissão da Companhia; (2)
Grupamento da totalidade das ações de emissão da Companhia à razão
de 2:1. Informações Gerais: A Companhia esclarece que: (I) encontramse à disposição dos acionistas nos sites de Relações com Investidores da
Companhia (www.dommoenergia.com.br/ri), da CVM (www.cvm.gov.br),
da B3 (www.b3.com.br), os boletins de voto à distância, assim como os
documentos a serem discutidos na assembleia, incluindo aqueles previstos
no artigo 133 da Lei nº 6.404/76 e aqueles exigidos pelas Instruções
CVM 480/2009 e 481/2009, bem como as orientações para participação
na assembleia. Tais documentos também se encontram disponíveis na
sede da Companhia. Entretanto, em função do cenário de pandemia de
COVID-19, a administração recomenda que a consulta aos mesmos seja
realizada de forma digital; (II) para participação na assembleia, os acionistas
deverão apresentar à Companhia: (a) Se Acionista Pessoa Física: (i)
documento de identidade do Acionista; (ii) comprovante atualizado emitido
pela instituição financeira depositária ou pelo agente custodiante das ações
da Companhia, contendo a respectiva participação acionária, datado de,
no máximo, 2 dias úteis antes da data de realização da assembleia; e (iii)
em caso de participação por procurador, documentação listada no item (c)
adiante; (b) Se Acionista Pessoa Jurídica: (i) documento de identidade do
representante legal ou procurador presente; (ii) estatuto, contrato social,
regulamento (em caso de fundo de investimento) ou documentos societários
equivalentes atualizados, bem como documento que comprove poderes
de representação: ata de eleição do representante legal presente ou da
pessoa que assinou a procuração e do administrador do fundo, se for o
caso, registrados no órgão competente; (iii) comprovante atualizado emitido
pela instituição financeira depositária ou pelo agente custodiante das ações
da Companhia, contendo a respectiva participação acionária, datado de,
no máximo, 2 dias úteis antes da data de realização da assembleia; (iv)
em caso de representação por procurador, documentação listada no item
(c) adiante; e (c) Se Acionistas representados por procurador, deverão
adicionalmente ser apresentados os seguintes documentos: (i) procuração
emitida há menos de 1 ano da data de realização da assembleia, conforme
exigência legal, observado o disposto no artigo 126 da Lei 6.404/76 e no
Processo CVM RJ2014/3578; e (ii) documento de identidade do Procurador.
(III) O acionista que desejar poderá optar por exercer o seu direito de voto
por meio do sistema de votação à distância, nos termos da Instrução
CVM 481/2009, enviando o correspondente boletim de voto à distância
por meio de seus respectivos agentes de custódia, por meio da instituição
financeira depositária responsável pelo serviço de ações escriturais da
Companhia ou diretamente à Companhia, observadas as orientações
constantes da Proposta da Administração disponibilizada nesta data,
bem como as regras previstas na Instrução CVM 481/2009. Para o envio
dos boletins assinados diretamente à Companhia solicitamos a utilização
do e-mail ri@dommoenergia.com.br, não havendo necessidade de envio
posterior da via física. Nos termos do artigo 3º da Instrução CVM nº 165/91,
conforme alterada, o percentual mínimo sobre o capital votante necessário
à requisição da adoção do voto múltiplo é de 5%. Informações adicionais
encontram-se na Proposta da Administração disponível na sede da
Companhia e nos endereços eletrônicos listados acima. Eventuais dúvidas
poderão ser enviadas ao Departamento de Relações com Investidores,
através do e-mail ri@dommoenergia.com.br. Rio de Janeiro, 30 de março
de 2022. DOMMO ENERGIA S.A. Marko Jovovic - Presidente do Conselho
de Administração.
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