
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 Assem-
bleia Geral, a se realizar no dia 05 de agosto de 2022, às 15:00 hs, de 
modo exclusivamente digital, via plataforma Zoom,  para deliberar sobre 
a seguinte Ordem do Dia:  (i) contemplar todas as disposições aprovadas 
para adaptação ao Código Brasileiro de Governança Corporativa e moder-
nização em relação às novas legislações vigentes, nos termos aprovados, 
por unanimidade, pela Assembleia Geral Extraordinária de 30 de setem-
bro de 2020, devidamente registrada perante a JUCERJA em 12/01/2021, 
sob o nº 00003997132; (ii) contemplar a mudança do endereço da sede 
da Companhia, nos termos aprovados, por unanimidade, pela Assembleia 
Geral Extraordinária de 18 de junho de 2021, devidamente registrada pe-
rante a JUCERJA em 29/09/2021, sob o nº 00004510171; e (iii) consolidar 
o Estatuto Social da Companhia com as alterações aprovadas nos itens 
anteriores. Nos termos da Instrução CVM nº 282/98, o percentual mínimo 
de participação no capital votante da Companhia necessário à requisição 
do voto múltiplo é de 10% (dez por cento). Conforme estabelecido no ar-
tigo 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, pelo menos 24 (vinte e quatro) horas 
antes da data de realização da Assembleia Geral. Rio de Janeiro, 12 de 
julho de 2022. Nanci Turibio Guimarães -Diretora Financeira e de Relações com 
Investidores.
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