
Edital de 1ª convocação de Assembleia Geral Extraordinária de 
Acionistas: Ficam convidados os Srs. Acionistas da PRODUTORES 
ENERGÉTICOS DE MANSO S.A. – PROMAN, a se reunirem em 
Assembleia Geral, a se realizar no dia 03 de março de 2022, às 11:30 hs, 
na sede da Companhia, situada na Rua Jardim Botânico nº 674, sala 315, 
Jardim Botânico, Rio de Janeiro,  para deliberarem sobre as seguintes 
Ordens do Dia:  (i) Alteração, proposta pela administração da Companhia, 
do item 4.12.1 da Escritura de Primeira Emissão de Debêntures, uma vez 
aprovada pelos titulares das debêntures, em assembleia de debenturistas 
convocada para as 10:30 horas do dia 03 de março de 2022, (ii) Autorização 
para que as publicações ordenadas pela Lei nº 6.404/76 sejam efetuadas 
nos termos da nova redação do artigo 289 da referida Lei, introduzida 
pela Lei 13.818/19 e instruída pela ICVM Consolidada nº 358/02, com as 
alterações introduzidas pelas ICVMs nos 369/02, 449/07, 547/14,  552/14, 
568/15, 590/17, 604/18 e 620/20; e (iii) Autorizar a supressão da suspensão 
do mandato de membro de Conselho de Administração, afastado para 
tratamento de efeitos colaterais provocados pela COVID19. Nos termos 
da Instrução CVM nº 282/98, o percentual mínimo de participação no 
capital votante da Cia necessário à requisição do voto múltiplo é de 10% 
(dez por cento). Conforme estabelecido no artigo 14° do Estatuto Social 
desta Companhia, os acionistas que se fizerem representar por meio de 
procurador, deverão entregar o instrumento de procuração, constituído, 
na forma do parágrafo 1º do artigo 126 da Lei nº 6404/76, na sede da 
sociedade. Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2022. Nanci Turibio 
Guimarães - Diretora Financeira e de Relações com Investidores.
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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 
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