CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA
SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA
CNPJ 15.141.799/0001-03
NIRE 29 3 0000439-1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas da Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA convocados a se
reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 23/04/2019, às 10 horas, na
sede social da Companhia, à Estrada de Santiago, s/n, Santiago, Pojuca, Bahia, a fim de
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
Assembleia Geral Ordinária
1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018.
2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2018.
3. Deliberar sobre o Orçamento de Capital previsto para o triênio 2019 a 2021.
4. Eleger os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e seus suplentes.
5. Fixar a remuneração global anual fixa e variável dos administradores.
Informações adicionais:
Para participação na Assembleia os acionistas deverão apresentar documento hábil de suas identidades e
comprovantes expedidos pela instituição financeira depositária. Os acionistas podem ser representados
por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da companhia,
instituição financeira ou advogado, nos termos do art. 126 da lei 6.404/76.
Com a finalidade de organizar os trabalhos da Assembleia solicitamos que as cópias das procurações
sejam enviadas para o seguinte endereço eletrônico: ferbasa@ferbasa.com.br, até o dia 15/04/2019.
Os documentos originais serão recebidos até o horário indicado no Edital de Convocação.
Nos termos das Instruções CVM nº: 165/91, 282/98 e 481/2009, o percentual mínimo para adoção do
voto múltiplo é de 5% (cinco por cento) do capital votante.
Os documentos e informações pertinentes às matérias a serem deliberadas encontram-se à disposição
dos acionistas, para consulta, na sede da Cia e nos sites www.ferbasa.com.br, www.bmfbovespa.com.br e
www.cvm.gov.br.

Pojuca, 04 de abril de 2019.
Bárbara Klein de Araújo Carvalho
Presidente do Conselho de Administração

