DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
Companhia Aberta de Capital Autorizado – CVM nº 21.350
CNPJ nº 16.614.075/0001-00
NIRE 31300025837
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Nos termos do artigo 20, alínea ‘d’, do Estatuto Social da Direcional Engenharia S/A (“Companhia”), ficam os acionistas convidados
a comparecer à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia (“AGOE”), a se realizar no dia 29 de abril de 2019, às
10:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Otoni, n. 177,
bairro Santa Efigênia, CEP 30150-270, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia:
A.

Em Assembleia Geral Ordinária:

(i)

Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018.

(ii)

Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.

(iii)

Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2019 bem como, se instalado, eleger
seus membros efetivos e suplentes.

(iv)

Fixar o montante global da remuneração global da Administração e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o
exercício social de 2019.

B.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

(i)

Deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia para:
(i.1) alterar o objeto social da Companhia e acrescentar a atividade administração de bens e negócios de terceiros.
(i.2) extinguir o cargo de Vice-Presidente Executivo e dar designação a dois cargos na Diretoria, hoje sem designação
específica, quais sejam, o de Diretor de Engenharia Técnica e de Diretor Comercial.
(i.3) adequar as atribuições do Diretor de Engenharia, tendo em vista a designação do Diretor de Engenharia Técnica, bem
como incluir a descrição das atividades desempenhadas pelo Diretor de Engenharia Técnica e de Diretor Comercial.

INFORMAÇÕES GERAIS:
1.

O acionista que pretende participar da AGOE deverá apresentar, até 24 horas antes da data da realização da AGOE, na Rua
dos Otoni, n. 177, 10º andar, em Belo Horizonte/MG, CEP 30150-270, os documentos indicados no artigo 29 do Estatuto
Social da Companhia. O acionista, seu representante legal ou mandatário, conforme o caso, deverá comparecer à AGOE
munido de documentos que comprovem sua identidade, conforme disposto no artigo 29 do Estatuto Social, artigo 126, caput
e §1º, da Lei n. 6.404/1976. No caso das pessoas jurídicas estrangeiras e/ou documentos em língua estrangeira, necessário
observar, também, o Decreto n. 8.660/2016 e o Decreto-Lei n. 4.657/1942

2.

Conforme Instrução CVM n. 481/2009 (“ICVM 481”), Formulário de Referência da Companhia e Proposta da Administração
para a AGOE, o acionista poderá exercer o direito de voto pelo Boletim de Voto à Distância disponibilizado no website da
Companhia (www.direcional.com.br/ri), no website da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) (www.cvm.gov.br) e no
website da B3 (www.bmfbovespa.com.br).

3.

As informações e documentos previstos nos artigos 124 e 133 da Lei n. 6.404/1976 e na ICVM 481, relacionados às matérias
a serem deliberadas na AGOE encontram-se disponíveis na sede da Companhia, no website da Companhia
(www.direcional.com.br/ri), no website da CVM (www.cvm.gov.br) e no website da B3 (www.bmfbovespa.com.br).

4.

Os acionistas interessados em acessar as informações ou sanar dúvidas deverão contatar a área de Relações com
Investidores da Companhia, no telefone +55(31)3431-5509 ou via e-mail (ri@direcional.com.br).
Belo Horizonte/MG, 29 de março de 2019.

Presidente do Conselho de Administração da Companhia
Ricardo Valadares Gontijo
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