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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO
Nos termos da Reunião do Conselho de Administração da GPC Participações S.A. ("Companhia")
realizada em 26 de março de 2018, ficam os Senhores Acionistas da Companhia convocados a se
reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, excepcionalmente fora da sede da
Companhia, nesta cidade/RJ, no Hotel Atlântico - Business Centro, Rua Senador Dantas nº 25, 18°
andar, no Salão Carioca, Centro, em respeito ao Artigo 124, §2º da Lei n.º 6.404/76, às 16:00 horas
do dia 26 de abril de 2018 ("Assembleia"), a fim de deliberar sobre:
Em Assembleia Geral Ordinária:
Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração da Companhia, suas contas e as
Demonstrações Financeiras, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes e do Parecer
do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017.
Em Assembleia Geral Extraordinária:
Deliberar e votar a proposta da verba global anual da remuneração da administração para o
exercício de 2018.
Os documentos e informações referidos no Artigo 133 da Lei n.º 6.404/76 e nas Instruções CVM n.º
480/09 e 481/09, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2017, encontram-se à
disposição dos acionistas: (i) na atual sede da Companhia, localizada na Rua do Passeio, n.º 70, 5º
andar (parte), e (ii) eletronicamente, nos sites da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. - Brasil,
Bolsa, Balcão ("B3") (www.bmfbovespa.com.br) e de Relações com Investidores da Companhia
(www.gpc.com.br/ri). Os referidos documentos serão publicados no Jornal Diário Comercial e no
Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro no dia 13 de abril de 2018.
Conforme previsto nos Artigos 21-A e seguintes da Instrução CVM n.º 481/09, os acionistas da
Companhia poderão exercer o voto na Assembleia por meio de voto a distância, a ser formalizado
em um documento eletrônico denominado "boletim de voto a distância", cujo modelo foi

disponibilizado no site de Relações com Investidores da Companhia (www.gpc.com.br/ri), no site
da CVM (http://sistemas.cvm.gov.br/?CiaDoc), e no site Itaú Assembleia Digital
(http://www.itau.com.br/securitiesservices/assembleiadigital/).
Os acionistas deverão apresentar à Companhia, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de
antecedência, além do documento de identidade e/ou atos societários pertinentes que comprovem a
representação legal, conforme o caso: (i) comprovante expedido pela instituição escrituradora, no
máximo, 3 (três) dias antes da data da realização da Assembleia, com o número de ações da
Companhia de sua titularidade; e (ii) instrumento de mandato com reconhecimento de firma do
outorgante.
Rio de Janeiro, 10 de abril de 2018.
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