
ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.  

COMPANHIA ABERTA  
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Ficam os senhores acionistas da Atom Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia”) 

convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 23 de abril 

de 2018, às 15:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Sorocaba, 

Estado de São Paulo, na Rua Messias Pereira n. 333, parte 3, bairro Elton Ville, Cep 14046-640, 

a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias constantes das ordens do dia:   

(i) Ratificação da contratação da empresa especializada para a elaboração do laudo de avaliação 

de acervo da Companhia para fins de cisão parcial da Companhia e incorporação do acervo 

cindido pela Atom Consultoria Empresarial S.A. (“Cisão Parcial da Companhia” e “Atom 

Consultoria”, respectivamente), com base em seu valor patrimonial (“Laudo de Avaliação da Cisão 

Parcial da Companhia”); 

(ii) Aprovação do Laudo de Avaliação da Cisão Parcial da Companhia;   

(iii) Aprovação dos termos e condições do Protocolo e Justificação da Cisão Parcial da 

Companhia celebrado em 31 de março de 2018 entre as administrações da Companhia e da 

Atom Consultoria;  

(iv) Aprovação da Cisão Parcial da Companhia; e  

(v) Aprovação da alteração do estatuto social da Companhia em decorrência das deliberações 

acima, de forma a refletir o novo capital social da Companhia, o qual será reduzido em 

decorrência da Cisão Parcial da Companhia;  

Instruções Gerais:  

Participação na Assembleia: O acionista, seu representante legal ou procurador deverá 

comparecer à Assembleia, munido dos documentos hábeis de sua identidade e/ou 

representatividade, bem como de comprovante expedido pela instituição financeira depositária 

das ações de sua titularidade ou custódia com até 5 (cinco) dias antes da data da respectiva 

Assembleia. A representação por procuração deverá obedecer às determinações do § 1º do art. 

126 da Lei nº 6.404/76.  

Documentos à disposição dos Acionistas: Os documentos pertinentes à ordem do dia 

encontram-se à disposição dos senhores acionistas da Companhia, em sua sede social, na sua 

página na internet (www.atompar.com.br), bem como na página da Comissão de Valores 

Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa Balcão (www.b3.com.br), 

incluindo, sem limitação, a proposta da administração contendo as informações e os 

esclarecimentos exigidos  

  

Sorocaba, 03 de abril de 2018. 

  

José Joaquim Paifer 

Presidente do Conselho de Administração 

 Ana Carolina Paifer 

Conselheira 



 


