Terça-feira, 19/04/2022
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente edital, ficam convocados os acionistas da Fartura Agropecuá
ria S.A., (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária, que se realizará às 13h00min do dia 29 de Abril de 2022, na
sede social da Companhia, na Praia do Flamengo, 200, 19º andar, Flamengo,
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (a) Examinar, discutir
e aprovar o Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras
e suas Notas Explicativas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2021; e (b) Eleição dos membros da Diretoria e fixação de sua
remuneração. Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) Apreciar e votar
a proposta da Diretoria de aumento do Capital Social de R$66.339.646,11
(sessenta e seis milhões, trezentos e trinta e nove mil, seiscentos e quarenta e seis reais e onze centavos) para R$76.319.233,71 (setenta e seis
milhões, trezentos e dezenove mil, duzentos e trinta e três reais e setenta
e um centavos), que corresponde a um aumento de R$9.979.587,60 (nove
milhões, novecentos e setenta e nove mil, quinhentos e oitenta sete reais e
sessenta centavos), com a emissão de 316.210 (trezentos e dezesseis mil
e duzentos e dez) ações, sendo 244.367 (duzentos e quarenta e quatro mil
e trezentos e sessenta e sete ) ordinárias nominativas e 71.843 (setenta e
um mil e oitocentos e quarenta e três) preferenciais nominativas, a serem
subscritas e integralizadas pelo valor patrimonial ajustado de R$31,56 (trinta
e um reais e cinquenta e seis centavos), conforme apurado no último balanço
patrimonial do exercício social encerrado em 31/12/2021. O valor do aumento do capital social total será subscrito e integralizado da seguinte forma,
obedecendo rigorosamente a participação acionária atual de cada acionista
no capital social: (1) R$9.211.996,09 (nove milhões, duzentos e onze mil,
novecentos e noventa e seis reais e nove centavos), com a integralização de
adiantamento para futuro aumento de capital social realizado pela acionista
WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.;
(2) O valor restante de R$767.591,51 (setecentos e sessenta e sete mil,
quinhentos e noventa um reais e cinquenta e um centavos), será subscrito e
integralizado em moeda corrente nacional; (3) Fixado o prazo de decadência
de 30 (trinta) dias contados da data de publicação desta Assembleia para
o acionista exercer o direito de preferência para subscrição das ações do
aumento de capital, na mesma proporção do número de ações das mesmas
espécies (ON e/ou PN) que possuírem na data da Assembleia; e (4) Eventuais
sobras não subscritas e depois decorrido o prazo de decadência acima fixado,
os acionistas que tiverem feito pedido de reserva de sobras no boletim de
subscrição, poderão subscrever as ações que sobejarem, podendo eventual
saldo remanescente ser subscrito por terceiros; (b) Alteração do Artigo 5º
do Estatuto Social e sua respectiva consolidação, em razão do aumento de
capital social.
Rio de Janeiro, 18 de abril de 2022.
Eugênio Ricardo Araújo Costa
Diretor-Presidente
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