
 

 

BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. 
CNPJ/MF nº 60.770.336/0001-65 

 
MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO RECEBIDO DO ESCRITURADOR. 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 19.04.2018. 
 
Em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009 e alterações 
posteriores, o BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A., companhia aberta, com sede na 
Alameda Santos, n° 466, 4º andar, São Paulo – SP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 60.770.336/0001-65, 
divulga aos seus acionistas e ao mercado em geral o Mapa Sintético de Votação Recebido do 
Escriturador, relativo às instruções de votos à distância enviados ao Escriturador, com as indicações 
do total de aprovações, rejeições e abstenções para as matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral 
Extraordinária de 19.04.2018, às 09h30min. 
 
Escriturador: Banco Santander (Brasil) S.A. Endereço: Rua Amador Bueno, n° 474, 2º Andar, E-
mail: custodiaacionistavotodistancia@santander.com.br. Custódia / Acionistas. Telefone: (11) 3553-
8527 / 8528 / 8529. Contato: Mario Mortale; Wilson Gonçalves da Cruz; e Aelson Mulato do 
Nascimento. 
 

ITEM DELIBERAÇÃO 
AÇÕES 

VOTANTES 
VOTOS 

QUANTIDADE 
AÇÕES 

1 

Proposta da Diretoria, com pareceres favoráveis do 
Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, para 
aumentar o capital social em R$26.000.000,00 (vinte e 
seis milhões de reais), sem emissão de ações, mediante 
a capitalização de igual valor a ser retirado da conta 
“Reservas de Lucros – Reserva para Aumento de 
Capital, e aprovar a correspondente reforma estatutária, 
inclusive com a modificação do número de ações em 
que o capital social é dividido, em razão do 
cancelamento, em 08.03.2018, de 276.800 (duzentas e 
setenta e seis mil e oitocentas) ações ordinárias, que se 
encontravam em tesouraria em 28.02.2018, 
recompradas no âmbito do Programa de Recompra de 
Ações da Sociedade lançado em 13.11.2017, sem 
redução do capital social da Sociedade, que passa a ser 
dividido em 88.653.784 (oitenta e oito milhões, 
seiscentos e cinquenta e três mil e setecentos e oitenta e 
quatro) ações escriturais, sem valor nominal, das quais 
53.535.329 (cinquenta e três milhões, quinhentos e 
trinta e cinco mil e trezentos e vinte e nove) ordinárias 
e 35.118.455 (trinta e cinco milhões, cento e dezoito mil 
e quatrocentos e cinquenta e cinco) preferenciais, 
inconversíveis em ordinárias. 

ON 

APROVAR 0 

ABSTER-SE 0 

REJEITAR 0 

 
São Paulo, 17 de abril de 2018. 

 
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. 

 
 
 

ANTONIO JOSÉ AMBROZANO NETO 
Diretor de Relação com Investidores 

 


