DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
CNPJ Nº 92.665.611/0001-77
NIRE 43300003221
Companhia Aberta
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convidamos os senhores acionistas a se reunirem em assembleia geral extraordinária, a
realizar-se às 8h30 (oito horas e trinta minutos) do dia 20 de março de 2020 na sede social
da DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (“Companhia”), na Avenida
Industrial Belgraf nº 865, em Eldorado do Sul, RS, a fim de deliberarem sobre a seguinte
ORDEM DO DIA:
1. Proposta de desdobramento das ações ordinárias e preferenciais de emissão da
Companhia, sem qualquer alteração no valor do capital social da Companhia; e
2. Consequente alteração e consolidação do estatuto social da Companhia para
ajustar o número de ações ordinárias e preferenciais representativas do seu capital
social e autorização da diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários
à efetivação do desdobramento.
O detalhamento das deliberações propostas encontra-se na Proposta da Administração
divulgada nesta data pela Companhia (vide informações abaixo).
Informações Gerais:
Os acionistas, seus representantes legais ou procuradores, para participarem das
Assembleias deverão observar as disposições previstas no art. 126 da Lei 6.404/76,
apresentando documento hábil de sua identidade e comprovante da qualidade de acionista
da Companhia expedido por instituição financeira depositária ou por agente de custódia,
demonstrando sua posição acionária.
Os instrumentos de procuração para representação na assembleia ora convocada poderão
ser depositados até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da mesma no seguinte
endereço: Avenida Industrial Belgraf, nº 865, bairro Industrial, CEP: 92.990-000,
Eldorado do Sul/RS.
Os documentos a serem discutidos na assembleia geral encontram-se à disposição no
endereço da Companhia acima indicado e nos websites da Companhia
(www.grupodimed.com.br/ri/), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - BRASIL,
BOLSA, BALCÃO (www.b3.com.br) na internet.
Eldorado do Sul, RS, 04 de março de 2020.
Julio Ricardo Andrighetto Mottin, Roberto Luiz Weber,
Denis Pizzato, Claudio Roberto Ely e Cristiano Gioia Lauretti
Conselheiros de Administração

