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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os Srs. Acionistas de Bicicletas Monark S/A (“Companhia”) a se
reunirem no dia 29/04/2022, às 12:00 horas, na sede social da Companhia, à Rua
Francisco Lanzi Tancler nº 130, Indaiatuba/SP, em Assembleia Geral Ordinária, para
deliberarem a respeito da seguinte Ordem do Dia: 1 ‐ Tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as
Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas dos Pareceres emitidos
pelos Auditores Independentes e pelo Conselho Fiscal, referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2021; 2 – Deliberar sobre a destinação do lucro
líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; 3 ‐ Eleger os
membros do Conselho de Administração; e 4 – Deliberar sobre a remuneração anual e
global para os administradores no exercício social de 2022. Atendendo à instrução
CVM nº 165/91, informamos que é de 5% o percentual mínimo de participação no
capital votante necessário à requisição da adoção do voto múltiplo para eleição dos
membros do Conselho de Administração. A participação do acionista poderá ser
presencial, pessoalmente ou por meio de procurador devidamente constituído, ou via
boletim de voto a distância, sendo que as orientações detalhadas acerca da
documentação exigida, em especial os documentos hábeis a comprovar a identidade
do acionista ou os seus respectivos poderes de representação, no caso de pessoas
jurídicas e fundos de investimento, constam na Proposta de Administração, disponível
nos websites da CVM (sistemas.cvm.gov.br), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(www.B3.com.br) e da Companhia (www.monark.com.br). Comunicamos aos Srs.
Acionistas que os documentos de que trata o artigo nº 133 da Lei nº 6404/76, relativos
ao exercício encerrado em 31/12/2021, encontram‐se a disposição dos acionistas na
sede social da Companhia e serão publicados, de forma resumida, no jornal O Estado
de São Paulo, no dia 29/03/2022, podendo ser acessado na íntegra nos websites acima
mencionados,
bem
como
no
website
do
jornal
(https://estadaori.estadao.com.br/publicacoes).
São Paulo, 29 de março de 2022.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

(Edital publicado nos dias 29/03, 30/03 e 31/03)

