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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A Porto Seguro S.A. (“Companhia”) convida seus acionistas a se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária (“AGOE”) a ser realizada, em primeira convocação, no dia 31 de março de
2021, às 14h, de modo exclusivamente digital, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Em Assembleia Geral Ordinária:

1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras
da Porto Seguro S.A. e de suas controladas (Consolidado), referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020;
2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2020 e a distribuição de dividendos;
3. Ratificar as deliberações do Conselho de Administração em reuniões realizadas em 24 de junho
de 2020 e 27 de outubro de 2020, referentes aos juros sobre o capital próprio imputados aos
dividendos obrigatórios relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020;
4. Determinar as datas para o pagamento dos referidos juros sobre o capital próprio e de
dividendos aos acionistas;
5. Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria,
compreendendo também os membros dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de
Administração e do Conselho Fiscal, quando instalado.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

1. Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia, para:
(i)

alterar o endereço da sede da Companhia para refletir ajustes de renumeração de
logradouro, com alteração do artigo 2º do Estatuto Social;

(ii)

adequar o texto ao Regulamento do Novo Mercado no que se refere ao Comitê de
Auditoria, com alteração do parágrafo 3º e inclusão de novos parágrafos ao artigo 16;
e

(iii)

realizar ajustes na redação de dispositivos que tratam das competências do Conselho
de Administração e da Diretoria para conferir maior clareza ao texto, sendo os artigos
16 e 19, respectivamente.

2. Consolidar o Estatuto Social para refletir as modificações conforme aprovadas nos itens
precedentes.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Nos termos da ICVM 481/2009, conforme alterada (“Instrução CVM 481”) a Companhia adotará o
formato de realização de sua assembleia, de modo exclusivamente virtual, por meio de plataforma
eletrônica (“Plataforma”), com transmissão de imagem, som e possibilidade de exercício do direito de
voto expresso para cada item da ordem do dia.

Os acionistas ou procuradores que desejarem participar por meio da Plataforma deverão acessar o link
de pré-cadastro, impreterivelmente, até o dia 29 de março de 2021, às 14h, a ser divulgado,
preenchendo todas as informações solicitadas e realizar o upload dos documentos que comprovem a
sua qualificação. As orientações para participação virtual por meio da Plataforma estão detalhadas na
Proposta da Administração e Manual para a Participação de Acionistas divulgada pela Companhia
(“Proposta da Administração”) e também estarão disponíveis no website de Relações com Investidores
da Companhia (http://ri.portoseguro.com.br).

Em razão da adoção do sistema de votação a distância para as assembleias, nos termos da ICVM
481/09, os acionistas poderão participar da Assembleia via boletim de voto a distância (“BVD”),
enviado por meio de seus respectivos agentes de custódia, do escriturador ou diretamente à
Companhia, nos termos da legislação aplicável. As orientações detalhadas acerca da documentação
exigida, para tanto, constam do BVD e da Proposta da Administração, que se encontram à disposição
dos acionistas no website de Relações com Investidores da Companhia (http://ri.portoseguro.com.br)
e nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão (www.b3.com.br).

A Companhia informa que, em observância às disposições da LSA e da Instrução CVM 481, o Relatório
da Administração, as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do parecer do Conselho Fiscal, dos
Auditores Independentes e do Comitê de Auditoria, a Proposta da Administração e todos os
documentos pertinentes para melhor entendimento das matérias da ordem do dia encontram-se à
disposição dos acionistas na sede social, no website de Relações com Investidores da Companhia
(http://ri.portoseguro.com.br/), bem como nas páginas da Comissão de Valores Mobiliários – CVM
(www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). O Relatório da Administração
e as Demonstrações Financeiras foram publicadas nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo”
e “O Estado de S. Paulo” nas edições de 26 de fevereiro de 2021.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2021.

Bruno Campos Garfinkel
Presidente do Conselho de Administração

