EDITAL DE CONVOCAÇÃO
HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ/MF nº 05.197.443/0001-38
NIRE 233.000.392.71
Companhia Aberta
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os acionistas da HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.
(“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 16 de
julho de 2019, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada no Município de Fortaleza,
Estado do Ceará, na Avenida Heráclito Graça, nº 406, Centro, CEP 60140-060, a fim de deliberar
sobre a ordem do dia abaixo indicada:
(i) aumento do capital autorizado da Companhia, com a consequente alteração do caput Artigo
7º do Estatuto Social da Companhia, nos termos da Proposta da Administração; e
(ii) alteração nas atribuições da diretoria estatutária da Companhia, com a consequente alteração
do Artigo 32 do Estatuto Social da Companhia, nos termos da Proposta da Administração.
Informações Gerais
Os acionistas deverão apresentar, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas
contadas da realização da Assembleia Geral Extraordinária:
Qualquer acionista (pessoa física ou jurídica): (i) comprovante expedido pela instituição financeira
depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia, contendo informações sobre
titularidade e quantidade de ações da Companhia; e, caso o acionista se faça representar por
procurador, (ii) o instrumento de mandato, na forma da lei e do Estatuto Social da Companhia,
não sendo necessário o reconhecimento de firma em procurações, bem como a notarização e
consularização ou apostilamento no caso de procurações outorgadas no exterior. O acionista ou
seu representante legal deverá comparecer à Assembleia Geral Extraordinária munido de
documentos que comprovem sua identidade.
Acionista pessoa jurídica: apresentar, adicionalmente, (i) estatuto ou contrato social atualizado,
devidamente registrado no órgão competente; (ii) documento que comprove os poderes de
representação; e (iii) em caso de fundo de investimento, o regulamento e os documentos
referidos acima em relação ao administrador.

Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia, na página de relação
com investidores da Companhia (http://ri.hapvida.com.br), no site da Comissão de Valores
Mobiliários (http://www.cvm.gov.br) e da B3 S.A.
– Brasil, Bolsa,
Balcão
(http://www.bmfbovespa.com.br), os documentos relacionados a este edital, incluindo aqueles
exigidos pela Instrução CVM nº 481/2009.

Fortaleza, 1º de julho de 2019.

__________________________________________
Candido Pinheiro Koren de Lima
Presidente do Conselho de Administração
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EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS’ MEETING CALL NOTICE
The shareholders of HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. (“Company”) are
hereby called to attend the Extraordinary Shareholders’ Meeting to be held on July 16, 2019, at
10:00 a.m., at the Company’s headquarters, in the city of Fortaleza, State of Ceará, at Avenida
Heráclito Graça, No. 406, CEP 60140-060, in order to resolve on the following agenda:
(i) increase in the Company's authorized capital stock, with the consequent amendment to Article
7, caput, of the Company’s By-Laws, pursuant to the Management’s Proposal; e
(ii) amendment to the Board of Officers’ attributions, with the consequent amendment to Article
32 of the Company’s By-Laws, pursuant to the Management’s Proposal.
General Information
Shareholders shall submit to the Company, at least 48 (forty eight) hours before the Extraordinary
General Meeting is held:
All shareholders (individual or legal entity): (i) proof issued by the depositary financial institution
of the book-entry shares held by the shareholder or held in custody, containing information on
ownership and quantity of shares of the Company; and, in the event that the shareholder is
represented by an attorney-in-fact, (ii) the power of attorney, pursuant to the law and the
Company's Bylaws – notarization, consularization or apostilling are not required in the case of
power of attorneys granted abroad. The shareholder or its representatives must attend the
Extraordinary General Meeting with their respective identity documents.
Legal Entity’s Shareholders: in addition to the documents stated above, (i) updated bylaws, duly
registered with the competent body; (ii) documents evidencing their representation powers; and
(iii) in the case of investment funds, its regulation and the documents referred to above in relation
to its administrator.
The documents related to this call notice, including those required by CVM Instruction No. 481/09
- are available at the Company’s address and online at the websites of the Company,
(http://ri.hapvida.com.br), CVM (http://www.cvm.gov.br) and B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(http://www.bmfbovespa.com.br).
Fortaleza, July 1, 2019.
__________________________________________
Candido Pinheiro Koren de Lima
Chairman of the Board of Directors

