TRISUL S.A.
Companhia Aberta
NIRE nº 35.300.341.627
CNPJ nº 08.811.643/0001-27
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Ordinária
29 de abril de 2011, às 10h00min
Conforme deliberado pelo Conselho de Administração, ficam os senhores acionistas da Trisul S.A. (“Companhia”)
convocados para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária (“AGO”) da Companhia que será realizada na sede
social, localizada à Avenida Paulista, n. 37, 15 andar, Bairro Paraíso, CEP 01311-902, na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, às 10h00min do dia 29 de abril de 2011, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

apreciação das contas dos administradores e exame, discussão e votação das demonstrações
financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2010;
deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de
dezembro de 2010 e a distribuição de dividendos;
eleição dos membros do conselho de administração e do conselho fiscal;
fixação do limite de valor da remuneração global anual dos administradores e membros do conselho
fiscal da Companhia para o exercício social de 2011; e
deliberação sobre o jornal em que serão realizadas as publicações da Companhia exigidas pela
legislação vigente.

Em razão do disposto nas Instruções CVM 165/91 e 282/98, o percentual mínimo sobre o capital votante
necessário à requisição da adoção do voto múltiplo é de 5% (cinco por cento).
Os acionistas deverão exibir documento de identidade/documentos societários, e comprovante de depósito das
ações da Companhia emitido pela instituição financeira depositária para comprovar a qualidade de acionista e
participar da referida AGO. Nos termos do parágrafo primeiro do Artigo 126 da Lei n.º 6.404/76, os acionistas
poderão ser representados por mandatários, observadas as restrições legais, devendo, neste caso, ser apresentado
também o instrumento de mandato.
Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia, no seu site de Relações com Investidores
(www.trisul-sa.com.br/ri), bem como no site da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), cópias dos documentos pertinentes à ordem do dia da referida AGO.

São Paulo, 13 de abril de 2011.
__________________________________
Michel Esper Saad Junior
Presidente do Conselho de Administração

