Terça-feira, 21/06/2022.

SAPUCAIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
EM LIQUIDAÇÃO
CNPJ/ME: 32.223.851/0001-90 - NIRE: 33.3.0002644-4
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 5 DE JULHO DE 2022
Nos termos do artigo 124, §2º da Lei nº 6.404/76, ficam convocados os
Senhores Acionistas da Sapucaia Empreendimentos e Participações
S.A. – Em Liquidação -, sociedade anônima com sede na Rua Comandante
Rubens Silva, n° 292, sala 507, Jacarepaguá, RJ, (“Companhia”), para a
Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) a ser realizada, no dia 5 de julho
de 2022, às 10:00 horas, na Rua Visconde de Pirajá, nº 495, 2º andar, sala
04, Ipanema, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22410-003, a fim de examinarem,
discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Prestação final de
contas pelo liquidante; b) Cessação do estado de liquidação da Companhia;
c) Se aprovada a cessação do estado de liquidação da Companhia, aprovar as
alterações necessárias ao Estatuto Social da Companhia; e d) Demais temas
de interesse da Companhia. Informações Gerais: A Companhia esclarece
que: (a) encontram-se à disposição dos acionistas, na sede da Companhia,
os documentos relacionados a este Edital de Convocação e pertinentes às
matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária; e (b) para
participação na Assembleia Geral Extraordinária, os acionistas deverão
apresentar à Companhia os documentos de identificação referentes aos
acionistas, sendo que: (b.i) no caso de acionistas pessoa jurídica, deverão
igualmente ser apresentados os documentos de representação societária
pertinentes; e (b.ii) no caso de qualquer dos acionistas desejar constituir um
procurador para, na forma do art. 126, §1º, da Lei nº 6.404/76, representá-lo
na Assembleia Geral Extraordinária, será necessária a apresentação com
24hs de antecedência do correspondente instrumento de mandato com
reconhecimento de firma do outorgante. Os acionistas que desejarem ter
acesso aos documentos relativos à AGE por meio digital poderão solicitá-los
ao e-mail: velosoavel@gmail.com, devendo indicar um e-mail para que lhe
sejam enviados tais documentos
Rio de Janeiro, 15 de junho de 2022.
Atenciosamente,
Antônio Francisco Veloso – Liquidante
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