COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA. – SICOOB EMPRESARIAL
CNPJ: 05.856.736/0001-80 - NIRE: 53 4 0000776-6
ATO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda. - SICOOB
EMPRESARIAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 49 do Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data
são em número de 6.515 (seis mil, quinhentos e quinze), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária, a ser realizada no dia 18 de agosto de 2021, às 17 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de
associados, em primeira convocação; às 18 horas, com a presença de metade mais 1 (um) do número de associados, em
segunda convocação; ou às 19 horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, em terceira e última convocação,
para deliberarem sobre os seguintes assuntos que compõem a ordem do dia:
Assembleia Geral Extraordinária
1. Ampla Reforma do Estatuto Social, com destaque para a inclusão do instituto da solidariedade/subsidiariedade da
cooperativa pelas obrigações contraídas pelo Banco Cooperativo Sicoob S.A. – Banco Sicoob perante o BNDES e a FINAME,
ampliação da área de ação e das condições de admissão de associados e renumeração dos artigos atuais e suas referências
tendo em vista as alterações realizadas.
2. Atualização do Regulamento Eleitoral
Notas:
1. A Assembleia Geral ocorrerá de forma DIGITAL, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas
virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar; essa e outras informações
podem ser obtidas detalhadamente no sítio da cooperativa: www.sicoobempresarial.coop.br;
2. Os documentos referentes a ordem do dia, estão disponíveis para visualização e download através do link a seguir:
https://www.sicoobempresarial.coop.br/o-sicoob-empresarial/assembleia .
3.Os associados que desejarem poderão apresentar, com até 05 (cinco) dias de antecedência, sugestões sobre as alterações
que estão sendo propostas no Estatuto Social e no Regulamento Eleitoral, por meio do e-mail
sicoobempresarial@sicoobempresarial.coop.br;

Brasília/DF, 06 de agosto de 2021.
Antônio Eustáquio de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração
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