SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S.A.
CNPJ/MF n° 33.386.210/0001-19
NIRE nº 3.330.013.730-1
Companhia Aberta
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem no dia 29 de abril de 2016, às
14:00 horas, em primeira convocação, observado o disposto no artigo 125 da Lei nº
6.404/76, em Assembleia Geral Ordinária, na sede social de Sondotécnica
Engenharia de Solos S.A. (“Companhia”), na Rua Voluntários da Pátria, nº 45, 8º
andar, Bairro Botafogo, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, a fim de deliberarem
sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
1. examinar, discutir e votar as contas dos administradores e as demonstrações
financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015;
2. examinar, discutir e votar a proposta de destinação dos resultados do
exercício; e
3. eleger os membros do Conselho de Administração e fixar o montante da
remuneração dos Administradores.
Informações Gerais:
1. Comunicamos aos Senhores Acionistas que, para os fins do Art. 133 da Lei nº
6.404/76, se encontram à disposição na sede Companhia, no site da CVM
(www.cvm.gov.br), da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e no site
de
Relações
com
Investidores
da
Companhia
(http://www.sondotecnica.com.br/subsecao.show.logic?subsecao.label=EMPR
ESA_RELACOES_COM_INVESTIDORES) os documentos relacionados a este
Edital.
2. Os acionistas deverão apresentar, com no mínimo 72 (setenta e duas) horas de
antecedência à data designada para a realização da Assembleia, além do
documento de identidade, conforme o caso:
a) comprovante expedido pela instituição escrituradora nos últimos 5 (cinco)
dias;
b) o instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante; e/ou
c) relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações
nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido
pelo órgão competente.
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3. Os acionistas encontrarão todas as informações necessárias para melhor
entendimento das matérias acima, bem como modelo de procuração, mediante
solicitação através do e-mail ri@sondotecnica.com.br.
Rio de Janeiro/RJ, 30 de março de 2016.
Jaime Rotstein
Presidente do Conselho de Administração
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