TÊXTIL RENAUXVIEW S.A.

SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL ABERTO
CNPJ 82.982.075/0001-80
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Têxtil RenauxView S.A. (“Companhia”) a se reunirem
em Assembleia Geral Ordinária (“AGO”), a ser realizada na data de 28 de abril de 2022, às 14h00, na
sede social da Companhia, localizada na Cidade de Brusque, Estado de Santa Catarina, na Rua do
Centenário, n.º 215, Bairro Centro, para examinar, discutir e votar sobre as seguintes matérias
constantes da Ordem do Dia:
(i)
Apreciar o Relatório Anual da Administração, tomar as contas dos administradores, bem
como examinar, discutir e aprovar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhado do Parecer dos Auditores
Independentes; e,
(ii)
Fixar a remuneração global anual dos membros da Administração da Companhia para o
exercício social de 2022.
Informações Gerais:
Participação pessoal ou representado por procurador. Os acionistas e seus representantes legais deverão
comparecer à AGO munidos dos documentos de identidade e devem apresentar comprovante de titularidade
das ações de emissão da Companhia expedido pelo custodiante das ações. Aos acionistas que forem
representados por meio de procuração, solicitamos que o instrumento de mandato outorgado na forma da lei
seja entregue até as 18h do dia 26 de abril de 2022 ao Setor de Relações com Investidores, situado na Rua do
Centenário, n.º 215, bairro Centro, cidade de Brusque, Estado de Santa Catarina, CEP 88.351-025 ou por meio
do endereço eletrônico < marta@renauxview.com.br>.
Participação por meio de votação à distância. Nos termos da Instrução da CVM nº 481/2009, a Companhia
adotará o sistema de votação à distância, permitindo que seus acionistas enviem boletins de voto por meio de
seus respectivos agentes de custódia, através da instituição financeira depositária responsável pelo serviço de
escrituração de ações (Banco Bradesco) ou diretamente para a Companhia, conforme modelo disponibilizado
pela Companhia, no prazo previsto no § 1º, do Artigo 21-A da referida Instrução da CVM. No prazo de 07
(sete) dias antes da data da Assembleia, o acionista deve enviar boletim de voto a distância, conforme previsto
no artigo 21-B da Instrução CVM 481/2009. A participação dos acionistas fica condicionada à observância das
determinações do art. 126 da Lei nº 6.404/76, sem a necessidade de depósito prévio de documentos.
Documentos relacionados à AGO. Conforme disposições da Instrução CVM nº 481/09, encontram-se à
disposição dos acionistas na sede social da Companhia, na página de relação com investidores
(https://renauxview.com.br/informacoes-de-mercado/) e, nas páginas da internet da Comissão de Valores
Mobiliários e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, os documentos relacionados às matérias constantes na
Ordem do Dia da AGO.

Brusque/SC, 05 de abril de 2022.
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