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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital, ficam convocados os Acionistas da WLM Participações e Comércio de
Máquinas e Veículos S.A. (“Companhia”), a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária,
que se realizará às 17h00min do dia 21 de março de 2019, na sede social da Companhia, na
Praia do Flamengo, 200 – 19º andar, Flamengo, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (1) Examinar, discutir e aprovar a
Proposta da Administração para alteração do caput dos Artigos 23 e 25 do Estatuto Social da
Companhia, para as seguintes redações: “Art.º 23 - A Companhia terá uma Diretoria composta
de 2 (dois) a 8 (oito) membros, dentre os quais 1 (um) Diretor-Presidente, 5 (cinco) com o título
de Diretor Operacional e 02 (dois) Diretores sem designação especial, todos nomeados pelo
Conselho de Administração.” “Art.º 25 - Os contratos, as notas promissórias e emissão e/ou
aceite de letras de câmbio quando decorrentes de empréstimos e/ou financiamentos tomados
pela Companhia, serão sempre assinados pelo Diretor-Presidente, em conjunto com um dos
Diretores.” (2) Aprovação do Estatuto Social Consolidado da Companhia com as respectivas
alterações. Observações: (a) Encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia,
na rede mundial de computadores no website da empresa (www.wlm.com.br) e no website da
CVM – Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), o inteiro teor dos seguintes
documentos: (i) Proposta da Administração de alteração do caput dos Artigos 23 e 25 do
Estatuto Social, datada de 18/02/2019; (ii) Ata de Reunião do Conselho de Administração de
18/02/2019, que aprovou a referida Proposta da Administração; e (iii) Estatuto Social
Consolidado da Companhia com as inclusões das respectivas alterações; e (b) Caso o acionista
seja representado por procurador, este deverá estar constituído há menos de um ano, bem
como, se for o caso, apresentar os atos constitutivos de acionista pessoa jurídica e documentos
comprobatórios de regularidade da representação por parte dos signatários das procurações,
em estrita observância ao disposto no Art. 126, da Lei nº 6.404/76.
Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2019.
Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti
Presidente do Conselho de Administração
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