
PROCURAÇÃO  

  

_________ (nome completo do outorgante), _____(nacionalidade),_____(estado 

civil),_______(profissão), ____ (endereço com bairro, Estado e Cidade), portador da carteira de 

identidade nº _________ , _____ (órgão emissor e data de emissão), inscrito no CPF/MF nº 

_______, nomeia e constitui seu bastante procurador, o Sr. Renzo Bernardi, brasileiro, casado, 

Arquiteto e Urbanista, com endereço comercial à Av. das Américas n° 700  bl.3  s.108 , Barra da 

Tijuca, CEP 22640-100, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro,  inscrito no Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil CAU/BR sob o nº A22943-1 e no CPF/MF sob o nº 

972.069.897-72, outorgando-lhe poderes para representar o outorgante na Assembléia Geral 

Extraordinária da HRT Participações em Petróleo S.A., que se realizará em 19 de março de 

2014, às 11h, na sede da Companhia, à Avenida Atlântica, n° 1130, Entrada 1, com entrada 

suplementar na Avenida Princesa Isabel, 10º andar (parte), Copacabana, CEP 22021-000, para 

me representar conforme abaixo descrito. Sendo certo que o presente mandato terá validade 

somente para este fim.   

Declaro que é do meu interesse que o Sr. Renzo Bernardi use esta procuração para incluir seu 

nome como meu indicado ao cargo de conselheiro fiscal ou administrativo da HRT, indicar 

respectivos suplentes. Solicitar voto múltiplo. Solicitar endereços dos demais acionistas a HRT, 

votar em quaisquer assuntos, propor, indicar, eleger, questionar ou solicitar informações 

pertinentes a empresa HRT e seu respectivo estatuto e me representar em quaisquer assuntos 

pertinentes à empresa, seja direta ou indiretamente relacionado à HRT. Incluindo também os 

assuntos indicados pela empresa como ordem do dia, conforme descrito abaixo. 

 

 (i) Reduzir o número de membros do Conselho de Administração da Companhia de 11  

(onze) para 7 (sete);   

(ii) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia, incluindo o  

Presidente e o Vice-Presidente do Conselho, e   

(iii) Eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia.  

 

_____________, ____ de ________ de 2014.  

  

______________________________  

 Nome:  

 CPF/MF:  



Documentos para a Procuração 

1-Procuração assinada e reconhecida em cartório. 

2-Documento de identidade ou passaporte (com foto) 

3-Documento comprovante de posição acionária. 

 

Enviar urgente estes documentos digitalizados por email (rzbern1@gmail.com) e 

simultaneamente postar pelo correio da forma mais rápida para o endereço abaixo. 

Nome Destinatário - Renzo Bernardi 

Endereço - Avenida das Américas, n° 700,  bl.3,  s.108  

Bairro - Barra da Tijuca 

Cidade - Rio de Janeiro 

Estado – Rio de Janeiro 

País – Brasil 

CEP - 22640-100 

Tel – 55(21)2495.7350 

Cel – 55(21)96970-7000 

 

 (Estatuto Social da HRT) 

12. Para tomar parte na assembléia geral, o acionista (ou seu representante legal, conforme o 

caso) deverá apresentar, em até 48 (quarenta e oito) horas antes do dia da realização da 

respectiva assembléia, em conjunto, os seguintes documentos:  

(i) comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de sua 

titularidade ou em custódia, na forma do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, e/ou 

relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato 

contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente datado de até 2 

(dois) dias úteis antes da realização da assembléia geral;  

(ii) documento que comprove sua identidade e poderes; e,  

(iii) na hipótese de representação do acionista por procurador, instrumento de mandato 

devidamente regularizado na forma da lei e deste Estatuto. 

 

mailto:rzbern1@gmail.com

