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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
SEGUNDA CONVOCAÇÃO
Tendo em vista a não instalação da Assembleia Geral Extraordinária da GPC Participações S.A.
("Companhia") convocada para 3 de fevereiro de 2017 por falta do quórum legal, ficam os Senhores
Acionistas da Companhia convocados, nos termos da Reunião do Conselho de Administração da
Companhia realizada em 12 de janeiro de 2017, a se reunirem, em segunda convocação, em
Assembleia Geral Extraordinária, no prédio da sede da Companhia, na Rua do Passeio, n.º 70, 8º
andar, às 15:00 horas do dia 15 de fevereiro de 2017 ("AGE"), a fim de deliberar e votar sobre a
seguinte ordem do dia:
(i) Aumento do capital social da Companhia com a emissão de novas ações preferenciais a
serem integralizadas com créditos de titularidade dos credores da Companhia e de suas
controladas Apolo Tubos e Equipamentos S.A. e GPC Química S.A., nos termos do
aditamento ao Plano de Recuperação Judicial da Companhia, aprovado na Assembleia
Geral de Credores realizada em 19 de outubro de 2016 e homologado pelo Juízo da 7ª
Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro em 16 de novembro
de 2016;
(ii) Mudança da sede da Companhia para a Rua do Passeio nº 70, 5º andar – parte, Centro,
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 20021-290;
(iii) Alteração dos Artigos 3º e 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento do
capital social, a emissão das ações preferenciais acima referidas e a mudança da sede da
Companhia; e
(iv) Autorização para a administração da Companhia tomar todas as medidas necessárias
estabelecidas no Plano de Recuperação Judicial da Companhia para a concretização do
aumento de capital previsto no item (i) acima e para a mudança da sede da Companhia.
Os documentos e informações pertinentes às matérias a serem deliberadas na AGE encontram-se
à disposição dos acionistas (i) no edifício da sede da Companhia, localizada na Rua do Passeio, n.º
70, 5º andar, e (ii) eletronicamente, nos sites da CVM – Comissão de Valores Mobiliários
(www.cvm.gov.br), da BM&FBOVESPA S.A. (www.bmfbovespa.com.br) e de Relações com
Investidores da Companhia (www.gpc.com.br/ri).
Os acionistas deverão apresentar à Companhia, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de
antecedência, além do documento de identidade e/ou atos societários pertinentes que comprovem
a representação legal, conforme o caso: (i) comprovante expedido pela instituição escrituradora, no
máximo, 3 (três) dias antes da data da realização da Assembleia Geral com o número de ações da
Companhia de sua titularidade; e (ii) instrumento de mandato com reconhecimento de firma do
outorgante.
Rio de Janeiro, 7 de fevereiro de 2017
Luiz Fernando Cirne Lima
Presidente do Conselho de Administração

