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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Pelo presente edital, ficam convocados os acionistas da WLM Indústria e Comércio S.A.
(“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará às 17h00min do dia 29
de abril de 2016, 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) Aprovação do Relatório Anual da Administração assim como as Demonstrações Contábeis e
suas Notas Explicativas, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes da
Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, aprovados
pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 23 de março de 2016, bem como
apreciar o Parecer do Conselho Fiscal da Companhia.
(2) Destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2015 e proposta
para distribuição de dividendo adicional, aprovadas pelo Conselho de Administração na
reunião realizada em 23 de março de 2016;
(3) Eleição dos membros do Conselho de Administração; e
(4) Fixação do montante global, mensal, para remuneração dos administradores da Companhia.
Voto Múltiplo: Nos termos do Artigo 1º da Instrução CVM 165/91, alterada pela Instrução CVM
282/98, o percentual mínimo de participação no capital social votante necessário à requisição da
adoção do processo de voto múltiplo para eleição dos membros do Conselho de Administração, é de
5% (cinco por cento), observado o prazo de até 48 horas antes da realização da Assembleia para tal
requisição.
INSTRUÇÕES GERAIS
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), os documentos relacionados às
deliberações previstas neste edital, incluindo aqueles exigidos pela Instrução CVM
481/09;
b) Caso os acionistas sejam representados 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.

Rio de Janeiro, 09 de abril de 2016.
Wilson Lemos de Moraes Junior
Presidente do Conselho de Administração

