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Companhia Aberta
Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os senhores acionistas da Odontoprev S.A. (“Companhia”) convocados para se reunir
em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, que será realizada na sede social da
Companhia, localizada na Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939, 14º andar,
conjunto 1401, Edifício Jatobá, Castelo Branco Office Park, CEP 06460-040, na cidade de
Barueri, Estado de São Paulo, com início às 10:00 horas do dia 02 de janeiro de 2019 (“AGE”),
para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovação do Protocolo e Justificação de
Incorporação da Odonto System Planos Odontológicos Ltda., sociedade empresária com sede
na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Desembargador Moreira, nº 2.120, 17º
andar, Edifício Equatorial Trade Center, CEP 60.170-002, Aldeota, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 23.595.762/0001-83 (“Odonto System”) pela Companhia, celebrado entre os Diretores da
Companhia e da Odonto System em 26 de novembro de 2018 (“Protocolo e Justificação”); (ii)
ratificação da nomeação da empresa especializada PriceWaterhouseCoopers Auditores
Independentes, sociedade simples com sede na capital do Estado de São Paulo, inscrita
no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo CRC/SP sob o nº
2SP000160/0-5, e filial na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Mamoré,
989 – Conjunto 2301 e 2302 - 23º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.562.112/001879, (“Empresa Especializada”), para avaliação do patrimônio líquido contábil da Odonto
System, bem como para a elaboração do respectivo laudo de avaliação (“Laudo de Avaliação”);
(iii) aprovação do Laudo de Avaliação elaborado pela Empresa Especializada; (iv) aprovação
da incorporação da Odonto System pela Companhia, nos termos e condições estabelecidos no
Protocolo e Justificação, sem aumento no valor do capital social da Companhia, com a
consequente extinção da Odonto System (“Incorporação”); e (v) autorização para que os
Diretores da Companhia pratiquem todos os atos e tomem todas as providências necessárias
à implementação da Incorporação da Odonto System.
INFORMAÇÕES GERAIS:
Documentos relacionados à Assembleia: Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede
social da Companhia, no seu site de Relações com Investidores (www.odontoprev.com.br/ri),
bem como no site da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
(www.b3.com.br), cópias dos documentos a serem discutidos na AGE, incluindo aqueles
exigidos pela Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”) e pelas Instruções CVM nº 480/2009,
nº 481/2009 e nº 565/2015, conforme alteradas.
Representação: A participação do acionista poderá ser pessoal ou por procurador devidamente
constituído. Nos termos do Artigo 126 da Lei das S.A., os acionistas deverão exibir documento

de identidade/documentos societários e comprovante de depósito das ações da Companhia
emitido pela instituição financeira depositária ou pela entidade de custódia das ações para
comprovar a qualidade de acionista e participar da AGE e poderão ser representados por
mandatários, observadas as restrições legais, devendo, neste caso, ser apresentado também
o instrumento de mandato.

Barueri/SP, 30 de novembro de 2018.
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