BRB-BANCO DE BRASÍLIA S.A.
CNPJ: 00.000.208/0001-00
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS ACIONISTAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Conselho de Administração do BRB-Banco de Brasília S.A. convida os senhores Acionistas para
se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que se realizará em sua sede social, situada no
Setor Bancário Sul Quadra 01 Bloco “E” - Edifício Brasília – 4º andar – nesta Capital, às 10
horas do dia 29 de agosto de 2019, com a seguinte ordem do dia:
a) Deliberar acerca da reforma do Estatuto Social.
b) Destituir e eleger membro do Conselho Fiscal indicado pelo Acionista Majoritário.
c) Destituir e eleger membro do Conselho de Administração representante do Acionista
Majoritário.
d) Destituir e eleger membros independentes do Conselho de Administração.
e) Destituir e eleger membro do Conselho de Administração representante dos Acionistas
Minoritários.
Instruções Gerais:
a) Os instrumentos de mandatos deverão ser depositados na sede do BRB-Banco de Brasília
S.A., na Gerência de Relações com Investidores, 8º andar do Edifício Brasília, no SBS Quadra
01, Bloco “E”, Brasília/DF, preferencialmente até 72 horas antes da realização da Assembleia.
b) Para admissão nas Assembleias o acionista, ou seu representante legal, deverá apresentar
documento de identificação e comprovante de titularidade das ações de emissão da Sociedade.
c) Em conformidade com as Instruções nº 165/1994 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM),
será de 5% (cinco por cento) o percentual mínimo do capital votante para requerimento da
adoção do processo de voto múltiplo na eleição dos membros do Conselho de Administração. O
requerimento deverá ser formulado ao Diretor-Presidente do Banco de Brasília até 48 horas
antes da Assembleia.
d) Caso opte pelo voto a distância, até o dia 23-08-2019 (inclusive), deverá transmitir
instruções de preenchimento, enviando o boletim de voto a distância diretamente à Companhia
(endereço referido abaixo). Para informações adicionais, observar as regras previstas na
Instrução CVM nº 481/2009 e os procedimentos descritos no boletim de voto a distância
disponibilizado pelo Banco.
e) A documentação relativa às propostas a serem apreciadas está disponível na sede do BRB –
Banco de Brasília S.A., na Gerência de Relações com Investidores, 8º andar do Edifício Brasília,
no SBS Quadra 01, Bloco “E”, Brasília/DF, na página de relações com investidores
(http://ri.brb.com.br) e na página da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) na
rede mundial de computadores.
Brasília – DF, 25 de julho de 2019.
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