ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho Diretor do Sampaio Correa Futebol Clube,
no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Artigo 31, II, 32 “b” e 33 do
seu Estatuto, considerando que foi aprovada a criação da Sociedade Anônima
de Futebol em 28/05/2022 pelo Conselho Deliberativo e ratificada na mesma
data em Assembleia Geral Extraordinária e que há um grupo de investidores com
uma proposta de aquisição de 50% das cotas da SAF que foi teve boa avaliação
pelo Conselho Diretor e que o Conselho Deliberativo do Sampaio Corrêa se
reunirá em 03/07/2022, às 09h00m, para deliberar sobre a venda de 50% das
cotas da SAF para um grupo de investidores e sobre o formato do negócio,
convoca os sócios proprietários em pleno gozo de seus direitos, a reunirem-se
em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 03 de julho de 2022, que ocorrerá
na Sede Social, situada na Avenida General Artur de Carvalho s/n km. 3, Bairro
Turu, nesta capital às 10h30m em primeira convocação, com a maioria de seus
membros, e às 11h00m, em segunda convocação com qualquer número de
presentes, com a seguinte pauta:

1. Ratificação da Deliberação sobre proposta de grupo de
investidores para aquisição de 50% das Cotas da SAF do
Sampaio Corrêa, sendo mantido 50% com o clube;
2. Ratificação da Deliberação sobre o formato do negócio,
caso aprovado, que tende a ser feito através de mútuo
conversível em ações, seguido de avaliação detalhada por
empresas especializadas durante o período préoperacional, podendo ocorrer a conversão em ações até
31/01/2023 ou ser mantido o mútuo para pagamento em
condições avençadas;
3. Outros assuntos gerais.
O Presente Edital, nos termos do art. 33 do Estatuto, será publicado em
18/06/2022 e em 03/07/2022.

São Luís, 17 de junho de 2022.

SERGIO BARBOSA FROTA
Presidente do Conselho Diretor

