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Id: 1823280

Avisos, Editais e Termos

Associações, Sociedades e Firmas

JSR SHOPPING S.A.
CNPJ/MF nº 02.849.980/0001-27 - NIRE nº 33.3.0028518-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Ficam os Srs. Acionistas convocados
para a sua AGO a realizar-se no dia 13/05/2015 às 11hs, na sede

GERDAU S.A.
CNPJ nº 33.611.500/0001-19 - NIRE nº 33300032266

Companhia Aberta
3ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES

COMUNICADO DO AGENTE FIDUCIÁRIO AOS DEBENTURISTAS
Comunicamos que se encontra à disposição dos Senhores Debentu-
ristas, na Rua Gen. Andrade Neves, 90 - 5º andar - conj. 54, Porto
Alegre - RS, o Relatório Anual do exercício social findo em
31/12/2014, abordando os fatos de maior relevância concernentes à
emissão de debêntures da Gerdau S.A.

Porto Alegre, 22 de abril de 2015.
PAULO CESAR PINHO DE FERNANDES

Agente Fiduciário
Id: 1823222

GERDAU S.A.
CNPJ nº 33.611.500/0001-19 - NIRE nº 33300032266

Companhia Aberta
8ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES

COMUNICADO DO AGENTE FIDUCIÁRIO AOS DEBENTURISTAS
Comunicamos que se encontra à disposição dos Senhores Debentu-
ristas, na Rua Santo Inácio, 530, Porto Alegre - RS, o Relatório Anual
do exercício social findo em 31/12/2014, abordando os fatos de maior
relevância concernentes à emissão de debêntures da Gerdau S.A.

Porto Alegre, 22 de abril de 2015.
CLAUDIO OTÁVIO M. XAVIER

Agente Fiduciário
Id: 1823225

social da Cia, localizada na Rua Gal. Ivan Raposo, 431 pte, Barra da
Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem
do dia: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e
votar o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as demais
Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em
31/12/2014. b) Deliberar sobre a destinação do resultado líquido do
exercício. c) Fixação da remuneração da Diretoria para o exercício de
2015. Octávio Fernandes de Araujo, Diretor Presidente.

Id: 1822084

GERDAU S.A.
CNPJ nº 33.611.500/0001-19 - NIRE nº 33300032266

Companhia Aberta
11ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES

COMUNICADO DO AGENTE FIDUCIÁRIO AOS DEBENTURISTAS
Comunicamos que se encontra à disposição dos Senhores Debentu-

ristas, na Rua Luciana de Abreu, 461, Porto Alegre - RS, o Relatório
Anual do exercício social findo em 31/12/2014, abordando os fatos de
maior relevância concernentes à emissão de debêntures da Gerdau
S.A.

Porto Alegre, 22 de abril de 2015.
LUIS CARLOS ECHEVERRIA PIVA

Agente Fiduciário

Id: 1823235

GERDAU S.A.
CNPJ nº 33.611.500/0001-19 - NIRE nº 33300032266

Companhia Aberta
9ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES

COMUNICADO DO AGENTE FIDUCIÁRIO AOS DEBENTURISTAS
Comunicamos que se encontra à disposição dos Senhores Debentu-
ristas, na Rua Washington Luiz, 820 - conj. 801, Porto Alegre - RS, o
Relatório Anual do exercício social findo em 31/12/2014, abordando os
fatos de maior relevância concernentes à emissão de debêntures da
Gerdau S.A.

Porto Alegre, 22 de abril de 2015.
JOSÉ LUIZ TEIXEIRA MARCANTONIO

Agente Fiduciário

Id: 1823230


