NUTRIPLANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
CNPJ/MF n ° 51.128.999/0001-90
NIRE 35.300.320.930
Companhia Aberta de Capital Autorizado

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam os senhores acionistas da NUTRIPLANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. (a
“Companhia”), convocados para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 30 de
abril de 2020, às 10 horas, na sede da Companhia localizada na cidade de Barueri, Estado
de São Paulo, na Rua Arnaldo, 388, Bairro Engenho Novo, CEP 06415-110, a fim de
deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
1.

Em sede de Assembleia Geral Ordinária:

(i)
tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2019, as quais foram divulgadas no dia 31 de março de 2020;
(ii)
deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de
dividendos, observando-se que não haverá distribuição de nenhum benefício aos
acionistas, dividendos ou remuneração sobre capital;
(iii)
deliberar sobre a reeleição dos membros do Conselho de Administração,
com mandato até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre os resultados do
exercício de 2021;
(iv)

deliberar sobre o valor da remuneração dos administradores;

(v)
deliberar sobre a redução do capital social da Companhia no valor de
R$11.396.835,64 (onze milhões trezentos e noventa e seis mil oitocentos e trinta e cinco
reais e sessenta e quatro centavos), sem cancelamento de ações, mantendo-se inalterado
o percentual de participação dos acionistas no capital social da Companhia, para absorção
dos prejuízos acumulados constante nas Demonstrações Contábeis referentes ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 2019 do item (i) acima, conforme art. 173, da Lei nº
6.404/76;
(vi)
deliberar sobre a alteração do caput do art. 4º do Estatuto Social da
Companhia para contemplar a redução de capital do item (v) acima;

(vii) deliberar sobre a autorização aos administradores da Companhia para que
pratiquem todos os atos necessários à redução de capital social; e
(viii) deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia conforme
alteração prevista no item (vi) acima.
Informações Gerais:
A Companhia informa que, nos termos do artigo 19 da Medida Provisória nº 651/14, foi
dispensada de realizar a publicação deste Edital de Convocação no Diário Oficial do Estado
de São Paulo e no Diário do Comércio e Indústria do Estado de São Paulo, conforme
informações constantes no Fato Relevante divulgado em 20 de Agosto de 2014.
Os documentos relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia Geral encontramse à disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia e nas páginas
eletrônicas da Companhia (http://www.nutriplant.com.br/ri), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão (http://www.bmfbovespa.com.br) e da CVM (http://www.cvm.gov.br) na rede
mundial de computadores, em conformidade com as disposições da Lei das Sociedades
por Ações e da regulamentação aplicável.
Com o objetivo de facilitar e incentivar a participação de seus acionistas, a Companhia
adotará o sistema de votação à distância nos termos da ICVM 481/09, conforme alterada,
permitindo que seus acionistas enviem boletins de voto à distância (i) por meio de seus
respectivos agentes de custódia, (ii) por meio da instituição financeira depositária
responsável pelo serviço de ações escriturais da Companhia, Banco Bradesco S.A., ou (iii)
diretamente à Companhia, conforme orientações constantes no Boletim de Voto à
Distância e do item 12.2 do Formulário de Referência.
Os instrumentos de mandato para representação de acionistas na Assembleia ora
convocada deverão ser depositados na sede da Companhia até às 10 horas do dia 28 de
abril de 2020.

Barueri, 31 de março de 2020.
NUTRIPLANT INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
Emilio Pansa
Presidente do Conselho de Administração

