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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 
Ficam convocados os Senhores Acionistas da MULTINER S.A. (“Companhia”) para se reunirem na 
sede da Companhia, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 12.901, 35º andar, Torre Norte 
do Centro Empresarial Nações Unidas (CENU), Brooklin Paulista, na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, CEP 04578-910, no dia 28 de abril de 2017, às 10:00 horas, em Assembleia Geral 
Ordinária (“Assembleia”) para deliberação das seguintes matérias que compõem a Ordem do Dia:  
 
(i) a reeleição dos membros do conselho de administração da Companhia, conforme nomes 
indicados e aprovados na Reunião do Conselho de Administração da Companhia; 
(ii) a reeleição dos membros do conselho fiscal da Companhia, conforme nomes indicados e 
aprovados na Reunião do Conselho de Administração da Companhia; e 
(iii) a fixação da remuneração anual e global dos administradores da Companhia para o 
exercício de 2017, com a manutenção da atual remuneração anual e global dos administradores da 
Companhia para o exercício de 2017, conforme aprovada na Reunião do Conselho de 
Administração da Companhia. 
 
Conforme já sabido pelos senhores acionistas, as demonstrações contábeis da Companhia 
referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2016 não 
foram, até o presente momento, disponibilizadas pela Diretoria da Companhia. Por essa razão, e em 
linha com precedentes da CVM, sua apreciação não integrou a ordem do dia da reunião do conselho 
de administração realizada em 12 de abril de 2017, e tampouco será objeto de deliberação da 
assembleia ora convocada. Tal matéria será objeto de outra reunião do conselho de administração a 
ser oportunamente convocada, sendo, então, referidas demonstrações contábeis submetidas à 
deliberação da assembleia geral de acionistas. 
 
Dado que, nos termos do artigo 132 da Lei das S.A., a Assembleia Geral Ordinária da Companhia 
deve ser realizada dentro do período que compreende os quatro primeiros meses do seu exercício 
social, é imperativo que os acionistas se reúnam em 28 de abril de 2017. 
 
A assembleia geral é ora convocada em caráter de urgência justificada, em razão dos motivos 
inevitáveis e incontornáveis acima expostos. Desta forma, os acionistas não podem se furtar a 
deliberar sobre a proposta da administração que foi submetida à assembleia geral.  
 
Os mandatos de representação na Assembleia deverão ser recebidos na sede social da Companhia, 
conforme endereço indicado acima, aos cuidados do Departamento de Relações com Investidores 
da Companhia, até às 18:00 horas, do dia 27 de abril de 2017. 
 

Atenciosamente, 
 

São Paulo, 13 de abril de 2017. 
 

Presidente do Conselho de Administração 

Multiner S.A. 


