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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Ficam convocados os senhores acionistas da SMARTCOAT – SERVIÇOS EM 
REVESTIMENTOS S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária (“AGO”), a ser realizada virtualmente, nos termos do disposto no Instrução 
Normativa nº 81 do Departamento de Registro Empresarial e Integração (“DREI”), 
às 11:00 horas do dia 22 de junho de 2022, a fim de deliberaram sobre a seguinte 
ordem do dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o 
relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer do conselho 
fiscal, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 (“Exercício 
2021”); e (ii) aprovar a proposta de destinação do resultado do Exercício 2021. 
Os acionistas, seus representantes legais ou procuradores, poderão participar da 
AGO virtualmente, através do acesso gratuito à plataforma de videoconferência 
“Microsoft Teams”, sendo que os documentos e informações obrigatórias estarão 
à disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia ou por meio 
do e-mail ri@priner.com.br. Para participação na AGO, por meio da plataforma 
“Microsoft Teams”, os acionistas devem enviar uma solicitação à Companhia pelo 
e-mail indicado neste Edital, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) 
horas em relação ao horário marcado para o início da AGO, acompanhada de toda 
a documentação necessária, conforme mencionada abaixo. Uma vez recebida 
a solicitação e verificada a documentação fornecida, a Companhia enviará ao 
acionista os dados para a sua participação por meio da plataforma ora referida. 
Será necessário que os acionistas apresentem documentos para comprovar 
sua identidade e qualidade de acionistas, para que sejam admitidos à AGO. O 
acionista pessoa jurídica deverá estar representado por seu representante legal. 
Observadas as restrições legais, os acionistas poderão ser representados na 
AGO por mandatário, devendo, neste caso, ser apresentados ainda o instrumento 
de mandato e o comprovante de identidade do mandatário. 

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2022. 
A Diretoria.

Terça-feira, 14/06/2022.

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

A autenticidade deste documento pode 
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