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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Metalfrio Solutions S.A. para
comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia
02 de agosto de 2017, às 15hs, na sede social, na Av. Abrahão Gonçalves Braga, nº 412,
km 12,5 da Via Anchieta, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) aumento de capital social da Companhia
de, no mínimo, R$ 40.000.050,00, até, no máximo, R$ 100.000.125,00, mediante a
emissão para subscrição particular de, no mínimo, 1.066.668 (um milhão, sessenta e seis
mil, seiscentas e sessenta e oito) até, no máximo, 2.666.670 (duas milhões, seiscentas e
sessenta e seis mil, seiscentas e setenta) novas ações ordinárias, todas nominativas e
sem valor nominal, a um preço por ação de R$ 37,50 (trinta e sete reais e cinquenta
centavos), bem como autorizar o Conselho de Administração a homologar o aumento de
capital, depois de findos os procedimentos relativos ao exercício do direito de
preferência e subscrição de sobras.
Informações Gerais:
Nos termos do art. 126, §1º, da Lei nº 6.404/76, os acionistas deverão exibir documento
de identidade e comprovante de depósito das ações da Companhia, emitido pela
instituição financeira depositária, e poderão ser devidamente representados por
mandatários, observadas as restrições legais, devendo o instrumento de procuração, atos
societários e documentos que comprovem a regularidade da representação ser entregues
na sede da Companhia (a/c Departamento de Relações com Investidores) em até 48
horas antes da realização da Assembleia Geral.
Todos os documentos e informações relacionados às matérias a serem deliberadas na
Assembleia Geral Ordinária encontram-se à disposição na sede social da Companhia e
nos websites da Companhia (www.metalfrio.com.br/ri), da CVM (www.cvm.gov.br) e
da BM&FBovespa S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(www.bmfbovespa.com.br), na forma da legislação aplicável.

São Paulo, 05 de julho de 2017.
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Presidente do Conselho de Administração

