Quinta-feira, 24/03/2022

JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF: 33.035.536/0001-00 - NIRE: 33.3.0010391-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da João Fortes Engenharia S.A.
– em Recuperação Judicial para se reunirem, em primeira convocação, em
Assembleia Geral Ordinária (AGO) a ser realizada na Av. das Américas nº
3443, bloco 3, loja 108, Condomínio Américas Corporate, Barra da Tijuca,
Rio de Janeiro, RJ, às 10 horas do dia 22 de abril de 2022, para deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: 1. Aprovação das contas dos Administradores,
do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, relativos ao
exercício social findo em 31.12.2021; 2. Eleição dos membros do Conselho
de Administração; e 3. Fixação do montante global anual da remuneração
dos Administradores. Permanecem à disposição dos Srs. Acionistas, em
sua sede social e no endereço eletrônico na internet da Companhia (www.
joaofortes.com.br/ri), cópia do Edital de Convocação, as Demonstrações
Financeiras, os Relatórios da Administração e a Proposta da Administração
com maiores informações sobre as matérias acima. A Companhia informa
que utilizará o processo de voto a distância, de acordo com a Instrução CVM
nº 481/2009. O acionista que desejar, poderá optar por exercer o seu direito
de voto por meio do sistema de votação à distância, nos termos da referida
instrução, enviando o correspondente boletim de voto à distância por meio
de seu respectivo agente de custódia, banco escriturador ou diretamente à
Companhia, conforme instruções do próprio boletim. Em atenção ao disposto
na ICVM 481/09 e na ICVM 165/91, a Companhia informa que o percentual
mínimo de participação no capital votante da Companhia à requisição de
adoção do voto múltiplo é de 5%. Os acionistas deverão exibir documento
de identidade/ documentos societários, para participar da referida AGO.
Os procuradores dos acionistas deverão comprovar a representação legal
constituída há menos de 1 (um) ano, através dos respectivos instrumentos
de mandato, com reconhecimento de firma dos outorgantes, que deverão ser
depositados na sede social da Companhia, localizada na Av. das Américas
nº. 3443, bloco 3, loja 108, Condomínio Américas Corporate, Barra da
Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, com antecedência mínima de 48 (quarenta e
oito) horas da realização da AGO. Rio de Janeiro, 23 de março de 2022.
Antonio José de Almeida Carneiro - Presidente do Conselho de Administração
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