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JBS S.A.
199
MISTA
28/04/2017
24/03/2017

Hora Assembleia
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14:00
20/04/2017

Em 28 de abril de 2017 às 14:00 horas, será realizada AGOE da JBS S.A., para: (i) em Assembleia Geral Ordinária: (a) aprovar o relatório da administração, conta dos
administradores e Demonstrações Financeiras da Companhia do exercício social de 2016; (b) destinar o lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; (c)
aprovar o número de assentos do Conselho de Administração e eleger seus membros; (d) aprovar o número de assentos do Conselho Fiscal e eleger seus membros e
suplentes; (e) fixar o montante global da remuneração anual dos Administradores e do Conselho Fiscal da Companhia; e (ii) em Assembleia Geral Extraordinária: (a)
alterar os artigos 3º, 5º, 6º, 8º, 19 inciso (XXIII) e 38 do Estatuto Social da Companhia; e (b) consolidar o Estatuto Social da Companhia.
Deliberações:
1 - Aprovar o Relatório da Administração, as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2016
2 - Destinar o lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 e distribuição de dividendos
3 - Indicação de candidatos ao conselho de administração (o acionista poderá indicar tantos candidatos quanto for o número de vagas a serem preenchidas na eleição
geral)
4 - Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, deseja distribuir o voto adotado em percentuais pelos candidatos?
5 - Visualização de todos os candidatos para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser atribuída
6 - Indicação de candidatos ao conselho fiscal (o acionista poderá indicar tantos candidatos quanto for o número de vagas a serem preenchidas na eleição geral)
7 - Fixar o montante global da remuneração anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia
8 - Alterar os artigos 3º, 5º, 6º, 8º, 19 inciso (XXIII) e 38 do Estatuto Social da Companhia, com a consequente renumeração dos artigos subsequentes e ajuste de
referências
9 - Consolidar o Estatuto Social da Companhia

