
TREVISA INVESTIMENTOS S.A. - CNPJ Nº 92.660.570/0001-26 - NIRE 
43300008061 - Companhia Aberta - EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Convocamos os Senhores Acionistas para 
a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, às 14h00min do dia 28 de abril de 2017, na sede da Compa-
nhia, localizada no município de Porto Alegre/RS, na Avenida Padre Cacique nº 320, a fim de deliberarem sobre 
a seguinte Ordem do Dia: 1-Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações 
financeiras, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, relativas ao exercício social findo em 31 
de dezembro de 2016; 2-Destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 
e a distribuição de dividendos; 3-Fixação do montante da remuneração dos administradores; 4 - Eleição de 
substitutos para membros suplentes do Conselho de Administração, em razão de vacância definitiva dos cargos; 
5 - Aprovação do aumento do capital social em R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), mediante capitali-
zação de parcela, neste valor, da reserva de investimentos e/ou para reforço de capital de giro, com a emissão 
de 1.732.000 (um milhão, setecentas se trinta e duas mil) ações, sendo 766.000 (setecentas e sessenta e seis 
mil) ações ordinárias e 966.000 (novecentas e sessenta e seis mil) ações preferenciais, e a consequente alte-
ração do artigo 5º do Estatuto Social;  6 - Alteração do artigo 15º do Estatuto Social, com propósito de atribuir 
designação específica a um dos membros da Diretoria; e 7 - Consolidação do Estatuto Social da Companhia. 
Instruções Gerais: 1- Para participar e votar na Assembleia Geral os acionistas deverão observar o seguinte: 
(i) apresentar documento de identidade e comprovante de titularidade das ações de emissão da Companhia, 
expedido pela instituição financeira depositária ou, se for o caso, pelo custodiante; (ii) caso os acionistas sejam 
representados por procurador, este deverá estar constituído há menos de um ano, ser acionista, administrador 
da Companhia, advogado ou instituição financeira, cabendo ao administrador de fundos de investimento repre-
sentar seus condôminos; (iii) apresentar os atos constitutivos dos acionistas pessoas jurídicas e os documentos 
comprobatórios da regularidade da representação destas pelos signatários das procurações. 2-A Companhia 
solicita que, preferencialmente, os documentos referidos no item 1 sejam entregues na sede social até as 17 
horas do dia 25 de abril de 2017. 3-Em conformidade com as disposições da Lei nº 6.404/1976 e da Instrução 
CVM nº 481/2009, encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social, nos web sites da Companhia, da 
Comissão de Valores Mobiliários e da BM&FBovespa-Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, todos os docu-
mentos e informações necessários para a deliberação das matérias previstas na ordem do dia. Porto Alegre, 
RS, 22 de março de 2017. Fernando Ferreira Becker - Presidente do Conselho de Administração.




