
CLARO S.A.
CNPJ/MF nº 40.432.544/0001-47 - NIRE nº 35.300.145.801

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convidados os senhores acionistas da CLARO S.A. (“Companhia”), na forma prevista no art. 
124 da Lei nº 6.404/76, a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia que se 
realizará na sua sede social, situada na Rua Henri Dunant, n.º 780, Torres A e B, Santo Amaro, CEP 
04709-110, Cidade e Estado de São Paulo, no dia 01 de abril de 2023, às 10:00 horas, com a 
finalidade de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Exame, discussão e aprovação do 
“Protocolo e Justificação de Incorporação da Jonava RJ Infraestrutura e Redes de Telecomunicações 
S.A. pela Claro S.A.” celebrado em 23 de março de 2023 entre as administrações da Companhia e 
da Jonava RJ Infraestrutura e Redes de Telecomunicações S.A. (“Jonava”), o qual estabelece os 
termos e condições da proposta de incorporação da Jonava pela Companhia (“Operação”); 
(ii) Ratificação da nomeação e contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., empresa 
especializada que elaborou o laudo de avaliação para fins da Operação; (iii) Aprovação do laudo de 
avaliação para fins da Operação; (iv) Aprovação da Operação nos termos do Protocolo e 
Justificação, observado que tal Operação não implicará em aumento do capital social da Companhia; 
e (v) Autorização para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à 
implementação e formalização da Operação. Instruções Gerais: (a) Os instrumentos de mandato 
deverão ser depositados na sede da Companhia até o dia 31 de março de 2023, até as 18:00 horas.  
(b) A documentação relativa aos itens da ordem do dia encontra-se à disposição dos senhores 
acionistas na sede da Companhia. 

São Paulo/SP, 23 de março de 2023
Daniel Hajj Aboumrad - Presidente do Conselho de Administração
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