DTCOM DIRECT TO COMPANY S/A
Companhia Aberta - CNPJ: 03.303.999/0001-36
NIRE: 4130001789-1

22ª Assembleia Geral Extraordinária – AGE
MAPA FINAL DE VOTAÇÃO
A DTCOM DIRECT TO COMPANY S.A. (DTCY3) nos termos da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 480/09, conforme alterada, divulga aos seus acionistas e ao mercado em
geral o mapa final de votação (o qual consolida as instruções de voto proferidas presencialmente
por seus acionistas), identificando quantas aprovações, rejeições ou abstenções recebeu cada
item constante da ordem do dia relativos às matérias submetidas à deliberação da Assembleia
Geral Extraordinária realizada em 28 de janeiro de 2021, às 08:00 horas.
DELIBERAÇÕES
i)
Alterar a redação do artigo 3º, i), do Estatuto Social da Companhia, com vistas
apenas a melhor esclarecimento de itens do componente do objeto da companhia
descrito na indigitada alínea;
ii)
Alterar a redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o
aumento do capital social no valor de R$ 13.132.959,60 (treze milhões, cento e trinta e
dois mil, novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos), aprovado na Reunião
do Conselho de Administração realizada em 25/03/2020. Em consequência, o capital
social integralizado da Companhia ficará alterado para R$ 68.223.102,16 (sessenta e oito
milhões, duzentos e vinte e três mil, cento e dois reais e dezesseis centavos), divididos
em 10.680.476 (dez milhões, seiscentos e oitenta mil e quatrocentos e setenta e seis)
ações ordinárias 450.655 (quatrocentos e cinquenta mil e seiscentos e cinquenta e cinco)
ações preferenciais;
iii)
Alterar a redação do artigo 15º, j , do Estatuto Social da Companhia, com vistas a
melhor ordenar a redação e desburocratizar procedimentos internos;
iv)
Alterar a redação do artigo 16º, § 2º do Estatuto Social da Companhia, com vistas a
viabilizar a convocação por correio eletrônico (e-mail );
v)
Alterar a redação do artigo 18º e de seus parágrafos a fim de otimizar a estrutura
administrativa no tocante às diretorias;
vi)

Consolidação do estatuto da Companhia.
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ELEIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Manter em 5 o número de membros para compor o Conselho de Administração e eleger os Srs abaixo, com mandato de 3 (três) anos:
CANDIDATOS
Forma de voto A Favor
Contra Abstenção
PRESENCIAL 4.954.800
834.613
Eduardo Petrelli
A DISTÂNCIA
PRESENCIAL 4.910.361 148.774
730.278
Norton Paim Moreira
A DISTÂNCIA
PRESENCIAL 5.103.574
685.839
Leonardo Petrelli Neto
A DISTÂNCIA
PRESENCIAL 5.789.413
João Elisio Ferraz de Campos
A DISTÂNCIA
PRESENCIAL 5.789.412
1
Monica Molina
A DISTÂNCIA
-

A companhia não teve nenhum voto à distância.

Quatro Barras, 28 de janeiro 2021.

Aryovaldo Mazzi Neto
Diretor Presidente, Adm., Finan. e de Relação com Investidores

