DOMUS COMPANHIA HIPOTECARIA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
CNPJ 10.372.647/0001-06

INSTRUÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES
a) A Assembleia Geral de Credores será realizada pela plataforma virtual "Assemblex".
b) Para acesso, cada credor/procurador deverá realizar o PRÉ-CADASTRO, encaminhando um
e-mail para agc@grupodomus.com.br, em até no máximo 48 horas de antecedência da
assembleia, indicando 01 (um) endereço eletrônico e-mail válido e atualizado,
número de telefone celular, com DDD, apto a receber mensagem de texto e
Whatsapp anexando os documentos abaixo:
Se PESSOA JURÍDICA:
b.1) Originais ou cópias autenticadas do Estatuto (ou Contrato Social) e última
alteração; original ou cópia autenticada de Procuração do representante legal da
empresa e cópias autenticadas de CPF e RG do representante legal da empresa;
Se PESSOA FÍSICA:
b.2) Cópias autenticadas de CPF e RG; cópia de comprovante de residência;
c) O participante habilitado no PRÉ-CADASTRO pela Domus Companhia Hipotecária Em
Liquidação Extrajudicial receberá no endereço de e-mail indicado, as instruções necessárias
para participação na assembleia virtual, com o login e a senha provisória para acesso à
plataforma Digital Assemblex. Caso o participante não receba o e-mail com as informações
para acesso, com o login e a senha provisória, deverá entrar em contato por um dos canais
de suporte da Assemblex através do número (48) 3372-8910 para verificação e
solicitação dos dados necessários para o ingresso na plataforma.
d) O participante responsabiliza-se pela verificação dos seus dados pessoais no momento do
login, bem como pela proteção de sua senha, que é pessoal e intransferível. O participante
terá à disposição um chat online e WhatsApp 48 3372-8910 a partir das 09:00hs até às
18:00hs do dia anterior a realização da Assembleia Geral de Credores e no dia da Assembleia
Geral de Credores, das 08:00hs até o horário da assembleia. O suporte por estes canais de
atendimento são somente para sanar suas dúvidas e receber suporte da equipe técnica.
e) Somente será permitido 01 (um) acesso por login na plataforma durante a Assembleia Geral
de Credores. No dia anterior à realização da Assembleia Geral de Credores, o participante
DEVERÁ realizar o login na plataforma para testar seus acessos. No dia da Assembleia Geral
de Credores o participante deverá estar conectado à internet por meio de uma rede segura,
estável e operacional, utilizando o dispositivo de sua preferência (computador ou celular).
Recomenda-se o uso de laptops ou desktops com o navegador de internet atualizado
(preferencialmente sistema operacional Windows e navegador Google Chrome), bem como
dispositivo backup para o caso de o dispositivo principal apresentar problemas.

