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CNPJ/MF nº 31.748.174/0001-60 - NIRE 35300522858

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
A Vero S.A. (“Companhia”) convoca seus acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária 
(“Assembleia”), a ser realizada no dia 29 de julho de 2022, às 9:00 horas, de forma exclusivamente digital, 
por meio da plataforma Teams (“Plataforma Digital”), a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 
(i) aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação da Empire Serviços de Internet Ltda., sociedade 
limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.512.731/0001-41, registrada na Junta Comercial do Estado de 
Santa Catarina (“JUCESC”) sob o NIRE 42206064408, com sede na cidade de São Lourenço do Oeste, 
estado de Santa Catarina, na Rua Duque de Caxias, nº 365, Centro, CEP 89990-000 (“Empire”), pela 
Companhia (“Protocolo”); (ii) ratificação da nomeação e contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.681.365/0001-30, como empresa especializada responsável pela 
elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido da Empire (“Laudo de Avaliação”); (iii) aprovação do 
Laudo de Avaliação; (iv) aprovação da incorporação da Empire pela Companhia, nos termos e condições 
estabelecidos no Protocolo (“Incorporação”); (v) a ratificação de todos os atos já realizados, bem como 
autorização para a administração da Companhia praticar todos os atos necessários à implementação da 
Incorporação. A Companhia ressalta que não haverá a possibilidade de os acionistas comparecerem 
fisicamente à Assembleia, uma vez que ela será realizada exclusivamente de modo digital, nos termos dos 
artigos 121, parágrafo único, e 124, § 2º-A, da Lei nº 6.404/1976. O Acionista poderá participar da Assembleia 
e votar de forma virtual, durante a sua realização. A Companhia solicita que os acionistas encaminhem 
solicitação de acesso à Plataforma Digital (“Solicitação de Acesso”), conforme abaixo, até às 09:00 horas do 
dia 27 de julho de 2022, exclusivamente para o e-mail vero.governanca@verointernet.com.br. A Solicitação 
de Acesso deverá conter a identificação do acionista e, se for o caso, a identificação de seu procurador que 
participará da Assembleia acompanhada das vias digitalizadas dos seguintes documentos: (i) documento de 
identificação com foto; (ii) documentos que comprovem a representação legal do acionista pessoa jurídica, 
incluindo documento de identificação com foto do representante legal; e (iii) no caso dos acionistas 
representados por procuração, instrumento de mandato que atenda aos requisitos estabelecidos na 
legislação aplicável e documento de identificação com foto do procurador. Após a verificação da  
regularidade dos documentos enviados para participação na Assembleia, a Companhia encaminhará aos 
acionistas (ou a seus representantes ou procuradores devidamente constituídos) que tenham apresentado 
sua Solicitação de Acesso nas condições acima descritas, por e-mail, os convites individuais de acesso à 
Plataforma Digital e as respectivas instruções para acesso ao sistema eletrônico de participação na 
Assembleia, incluindo a senha necessária para tanto. O acionista que tenha enviado devidamente sua 
Solicitação de Acesso e não receba da Companhia o e-mail com as instruções para acesso e participação 
na Assembleia até o final do dia 27 de julho de 2022, deverá entrar em contato com a Companhia entre às 
08:00 horas e 18:00 horas do dia 28 de julho de 2022, pelo e-mail vero.governanca@verointernet.com.br,  
a fim de que lhe sejam reenviadas as instruções para acesso à Plataforma Digital. Eventuais esclarecimentos 
poderão ser obtidos através do e-mail vero.governanca@verointernet.com.br ou no site de Relações com 
Investidores (ri.verointernet.com.br).

São Paulo, 29 de junho de 2022
Gabriel Felzenszwalb

Presidente do Conselho de Administração
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