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Assembleia Geral Ordinária e Extra Ordinária por Meio Digital
REF.: Convocação para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
do GEN - Grupo Editorial Nacional Participações S.A. Ficam os senhores 
Acionistas convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária da 
companhia que realizar-se-á no dia 27 de abril de 2022, quarta-feira, às 15:00h, 
POR MEIO DIGITAL, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do dia: 1) Tomar 
as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações 
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2021; 2) Eleger 
os membros do Conselho de Administração da Companhia e respectivos 
suplentes; 3) Fixar a remuneração dos membros da Administração (Conselho 
de Administração e da Diretoria) da companhia; 4) Alteração do Estatuto 
Social para refletir o real número de ações em Tesouraria após as aquisições 
de ações durante o ano de 2021; 5) Exposição sobre a situação do mercado 
e 6) Outros assuntos de interesse geral. Nos termos do art. 124, § 2º-A. da 
Lei n. 6.404/1976 e da Instrução Normativa DREI Nº 79, de 14 de abril de 
2020, a Assembleia será realizada de FORMA DIGITAL, com o endereço de 
ingresso dos acionistas sendo informado em até 8 (oito) dias de antecedência.  
Os acionistas que comparecerem à reunião digital poderão explanar os seus 
votos sobre os assuntos da ORDEM DO DIA, devendo o secretário nomeado 
anotá-los e descrevê-los ao final da assembleia. Os acionistas que quiserem 
se fazer representar por procurador, nos termos do artigo 126, § 1º da Lei de 
Sociedades Anônimas, deverão optar por acionista, administrador da companhia 
ou advogado para representá-los e que tenha sido constituído há menos de 
1 (um) ano. O instrumento de representação poderá ser apresentado em até 
meia hora de antecedência da realização da assembleia, sendo enviado aos 
cuidados do Sr. Francisco Bilac M. Pinto Filho, e-mail: bilacpinto@grupogen.
com.br em formato PDF.

Rio de Janeiro, 22/03/2022.
Mauro Koogan Lorch - Presidente do Conselho de Administração. 

Terça-feira, 29/03/2022

Esta publicação foi feita de forma 100% digital 
pelo Monitor Mercantil em seu site. 

A autenticidade deste documento pode 
ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link 

https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br

gecelmo
Logo MM

gecelmo
Novo carimbo


		2022-03-28T21:43:50-0300
	MONITOR MERCANTIL SA:27897172000166




