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PUBLICIDADE LEGAL

Quarta-feira, 20 de abril de 2022

IMEC S.A. ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
CNPJ 87.025.656/0001-47 - NIRE 43300003175

CONVOCAÇÃO

Convocamos os senhores acionistas da IMEC S.A. ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES, para a
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 26 de abril de 2022, às 14h, na sede da
Companhia, na Rua Júlio de Castilhos, 1157 (entrada pelo número 1153), antessala, em Lajeado (RS),
a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: a) tomar as contas dos Diretores, examinar,
discutir e votar as demonstrações financeiras e balanço patrimonial, referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2021; b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a
distribuição de dividendos; c) eleger o Conselho de Administração e fixar a remuneração dos
administradores; d) eleger o Conselho Fiscal e fixar a respectiva remuneração; e) outros assuntos de
interesse da Companhia.
Lajeado (RS), 12 de abril de 2022.
Maria Aparecida Rotta Wagner, Presidente do Conselho de Administração.

IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS S.A.
CNPJ 91.156.471/0001-49 - NIRE 43.300008975

CONVOCAÇÃO

Convocamos os senhores acionistas da IMPORTADORA E EXPORTADORA DE CEREAIS S.A., para
a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 26 de abril de 2022, às 10h30min, na sede da
Companhia, na Rua Júlio de Castilhos, 1157 (entrada pelo número 1153), salão de festas, em Lajeado
(RS), a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: a) tomar as contas dos Diretores,
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e balanço patrimonial, referentes ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2021; b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do
exercício e a distribuição de dividendos; c) eleger o Conselho de Administração e fixar a remuneração
dos administradores; d) eleger o Conselho Fiscal e fixar a respectiva remuneração; e) outros assuntos
de interesse da Companhia.
Lajeado (RS), 12 de abril de 2022.
Maria Aparecida Rotta Wagner, Presidente do Conselho de Administração.

CURTUME AIMORÉ S/A.

CNPJ 87.314.894/0001-72 - NIRE 43.3.0001521.1
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO
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Convocamos os Senhores Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a se realizar no
dia 29 de abril de 2022, às 09h30min, na sede da Companhia na Rua Presidente Vargas nº 505, Bairro
Aimoré na cidade de Arroio do Meio, RS, CEP 95950-000, a fim de: i) Tomar as contas da Diretoria,
examinar, discutir e votar o Balanço Patrimonial e demais demonstrações previstas no Art. 176 da Lei
6404/76, correspondentes ao exercício findo 31 de dezembro de 2021; ii) Eleger membro(s) para compor o
Conselho de Administração, e iii) Fixar a remuneração da Administração para o exercício de 2022.
Arroio do Meio, RS, 25 de março de 2022.
Fabricio Brandt - Presidente do Conselho de Administração
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