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Companhia melhoramentos 
norte do paraná

CNPJ/MF nº 61.082.962/0001-21 - NIRE 41300298459
assembleia Geral extraordinária - 

edital de ConvoCação
Ficam convocados os senhores acionistas da Companhia Melhoramentos Norte do 
Paraná (“Companhia”) a participar, em primeira convocação, da Assembleia Geral 
Extraordinária da Companhia, que se realizará no dia 28 de dezembro de 2017, às 
10:00 horas, no prédio da sede da Companhia, localizada no Município de Jussara, 
Estado do Paraná, na Fazenda Jussara, Estrada Jussara s/nº, Sala 01, Zona Rural, 
CEP 87230-000, a fim de deliberar sobre “(a) Aviso aos Acionistas acerca da altera-
ção dos jornais utilizados pela Companhia para a publicação dos atos societários e 
demais obrigações legais ordenadas Lei nº 6.404/76, em razão da alteração do ende-
reço da sede social da Companhia; (b) Exame, discussão e aprovação acerca de 
Proposta de incorporação da Destilarias Melhoramentos S.A. (“DMSA”) pela Com-
panhia (“Incorporação”), tal como descrita no Protocolo e Justificação de Incorpo-
ração celebrado entre as administrações da DMSA e da Companhia no mês de de-
zembro de 2017; (c) Ratificação da contratação da KPMG Auditores Independentes, 
responsável pela avaliação do patrimônio líquido da DMSA para os fins da Incorpo-
ração; (d) Exame, discussão e aprovação do Laudo de Avaliação do patrimônio lí-
quido da DMSA; (e) Aprovação da incorporação da DMSA pela Companhia, nos 
termos descritos no Protocolo e Justificação de Incorporação e demais documentos 
colocados à disposição dos acionistas; (f) Ratificação dos atos já praticados pela 
Administração da Companhia em relação à Incorporação e autorização para que os 
administradores da Companhia possam praticar todos os atos necessários à imple-
mentação e formalização da Incorporação; (g) Alteração das atividades a serem 
desenvolvidas por determinados estabelecimentos filiais da Companhia, com a 
respectiva alteração dos códigos de Classificação Nacional de Atividades Econômi-
cas (CNAE); (h) Alteração dos honorários globais dos membros da Administração 
da Companhia e (i) Consolidação do Estatuto Social da Companhia”. informações 
Gerais. Em conformidade ao §3º do artigo 135 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro 
de 1976, conforme alterada, encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social 
da Companhia, todos os documentos e informações necessários à deliberação das 
matérias previstas na ordem do dia. Jussara, 15 de dezembro de 2017. diretoria.


