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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os acionistas do Banco Sofisa S.A. (“Sociedade”) para se reunirem
em Assembleia Geral Extraordinária a realizar no dia 30 de janeiro de 2014, às 10:00
horas, na sede social da Sociedade localizada na Alameda Santos, 1.496, São Paulo/SP,
a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
(i) Proposta de redução do capital social da Sociedade, atualmente considerado elevado,
em
R$50.000.000,00(cinquenta
milhões
de
reais),
passando
de
R$ 685.700.092,85(seiscentos e oitenta e cinco milhões, setecentos mil, noventa e dois
reais e oitenta e cinco centavos) para R$635.700.092,85 (seiscentos e trinta e cinco
milhões, setecentos mil, noventa e dois reais e oitenta e cinco centavos), sem redução do
número de ações, mantendo-se inalterado o percentual de participação dos acionistas no
capital social da Sociedade; e
(ii) por consequência, alterar a redação do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da
Sociedade para refletir o capital social após a redução.
Instruções Gerais:
(i) Para participar da Assembleia os acionistas e/ou seus procuradores deverão observar
o disposto no Artigo 126 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, e nos parágrafos 1º e 2º
do Artigo 11 do Estatuto Social e apresentar, com no mínimo 5 (cinco) dias de
antecedência, além de cópia autenticada do documento de identidade e/ou atos
societários pertinentes que comprovem a representação legal, instrumento de mandato
com firma reconhecida da assinatura do mandante. Referidos documentos deverão ser
entregues no endereço da sede social da Sociedade, sob a referência “Assembleia Geral
Extraordinária”, aos cuidados do Diretor de Relações com Investidores; e
(ii) Os documentos e informações relativos à ordem do dia encontram-se à disposição
dos acionistas na sede da Sociedade, podendo também ser consultados nos websites da
Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da Sociedade
(www.sofisa.com.br/ri), a partir do dia 16 de janeiro de 2014, em conformidade com as
disposições da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, e da Instrução CVM nº 481/2009.
São Paulo, 09 de janeiro de 2014.
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