Encorpar - Instruções para participação em assembleia parcialmente digital
Belo Horizonte, 23 de abril de 2020 – A Empresa Nacional de Comércio, Rédito e Participações
S.A. - Encorpar (Encorpar, Companhia), nos termos da Instrução CVM no 622/20, vem informar,
adicionalmente ao edital de convocação e às orientações para votação à distância contidas no
boletim de voto à distância, as regras e os procedimentos para os acionistas que desejarem
participar por meio digital da assembleia geral ordinária (AGO) a ser realizada, de modo
parcialmente digital, no dia 30 de abril de 2020.
Os acionistas que desejarem participar, pessoalmente ou através de procuradores, da AGO por
meio
digital
deverão
enviar
tal
solicitação
à
Companhia,
pelo
email joao.bomfim@coteminas.com.br, com antecedência mínima de 48h da realização da AGO,
ou seja, até as 17 horas, horário de Brasília, do dia 28 de abril de 2020, a qual deverá ainda ser
devidamente acompanhada de toda a documentação do acionista para sua participação na AGO,
conforme descrito no edital de convocação, sendo o acionista responsável pela veracidade dos
documentos enviados à Companhia. O acionista deve informar ainda na sua solicitação o e-mail
que desejará receber as instruções e o convite para participação da AGO por meio digital.
A Companhia enviará as respectivas instruções e o convite para o acesso ao sistema para
participação digital na AGO aos acionistas que tenham apresentado sua solicitação no prazo e
nas condições acima. Caso o acionista que tenha solicitado devidamente sua participação por
modo digital não receba da Companhia o e-mail com as instruções ou o convite para acesso e
participação da AGO até as 12 horas (horário de Brasília) do dia 29 de abril de 2020, deverá
entrar em contato com a Companhia pelo telefone +55 (11) 2145-4476, até às 20 horas (horário
de Brasília) do dia 29 de abril de 2020.
Os requisitos técnicos para participação da AGO por meio digital são:
a) Se for participar por dispositivo móvel: (i) ter o app Meet instalado; e (ii) ter conexão de
banda larga.
b) Se for participar por computador: (i) ter navegador da Web compatível (Veja mais
informações em Navegadores da Web compatíveis); (ii) conexão de banda larga com a
Internet; (iii) webcam integrada ou câmera USB externa; e (iv) processador Intel i3/i5/i7
da 2ª geração de 2,2 GHz, equivalente a AMD ou superior compatível com vídeo em HD.
A Companhia informa que haverá gravação integral da assembleia, conforme requerido pelo item
II, do Parágrafo 1º, do art. 21-C, e que o acionista devidamente cadastrado que participar da
AGO por modo digital será considerado presente à AGO, podendo exercer seus respectivos
direitos de voto, e assinante da respectiva ata, nos termos do art. 21-V, III e parágrafos 1 e 2 da
Instrução CVM nº 481/09, alterada pela Instrução CVM no 622/20.
A Companhia não se responsabiliza por quaisquer problemas operacionais ou de conexão que
o acionista venha a enfrentar, bem como por quaisquer outras eventuais questões alheias à
Companhia que venham a dificultar ou impossibilitar a participação do acionista na AGO por meio
digital.

