
 
 

FINANCEIRA ALFA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. 
CNPJ/MF nº 60.770.336/0001-65 

 
MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO À DISTÂNCIA (CONSOLIDADO) 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 24.04.2020. 
 
 

Em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009 e alterações posteriores, a 
FINANCEIRA ALFA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, companhia aberta, com 
sede na Alameda Santos, n° 466, 4º andar, São Paulo – SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.167.412/0001-13, 
divulga aos seus acionistas e ao mercado em geral o Mapa Sintético de Votação à Distância (Consolidado), 
contendo as instruções de votos proferidos à distância encaminhados diretamente à Companhia e as enviadas ao 
Escriturador, com as indicações do total de aprovações, rejeições e abstenções para as matérias a serem deliberadas na 
Assembleia Geral Ordinária de 24.04.2020, às 10h10min. 
 
 
 

ITEM DELIBERAÇÃO 
AÇÕES 

VOTANTES 
VOTOS 

QUANTIDADE 
AÇÕES 

1 

Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as 
Demonstrações Financeiras (BRGAAP e IFRS), o Relatório 
dos Auditores Independentes, o Parecer do Conselho Fiscal 
e o Resumo do Relatório do Comitê de Auditoria, todos 
relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2019. 

ON 

APROVAR 0 

REJEITAR 0 

ABSTER-SE 0 

 
2 

Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e 
ratificar as distribuições de juros sobre o capital próprio 
relativas ao 1º e 2º semestres de 2019. 

ON 

APROVAR 0 

REJEITAR 0 

ABSTER-SE 0 

 
 
 
3 

Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para 
eleição do Conselho de Administração, nos termos do art. 
141 da Lei das S.A.? 
* Observação: Esta deliberação não integra a “Ordem do 
dia” da Assembleia Geral Ordinária, tendo sido inserida em 
atendimento ao disposto no art. 21-I, inciso IV, da ICVM 
481/09. 

ON 

SIM  0 

NÃO 0 

ABSTER-SE 

 
 
0 

 

 
 
 
4 

Indicação de candidatos ao conselho de administração (o 
acionista poderá indicar tantos candidatos quanto for o 
número de vagas a serem preenchidas na eleição geral. Os 
votos indicados neste campo serão desconsiderados caso o 
acionista detentor de ações com direito a voto também 
preencha os campos presentes na eleição em separado de 
membro do conselho de administração e a eleição em 
separado de que tratam esses campos ocorra) 

------ -------- -------- 

 
4.1 

 
Christophe Yvan François Cadier / Antonio Cesar Santos 
Costa 

ON 

APROVAR  

REJEITAR  

ABSTER-SE  

 
4.2 

 
Rubens Bution / Adilson Herrero 

ON 

APROVAR  

REJEITAR  

ABSTER-SE  

 
 
 
5 

Em caso de adoção do processo de eleição por voto 
múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem ser 
distribuídos em percentuais igualitários pelos candidatos que 
você escolheu? [Caso o acionista opte por “abster-se” e a 
eleição ocorra pelo processo de voto múltiplo, seu voto deve 
ser computado como abstenção na respectiva deliberação da 
assembleia.] 

ON 

SIM  

NÃO  

ABSTER-SE  

 
 

6 

Visualização de todos os candidatos para indicação da % 
(porcentagem) dos votos a ser atribuída 

   

Christophe Yvan François Cadier / Antonio Cesar Santos 
Costa ON 

[     ] %  

Rubens Bution / Adilson Herrero [     ] %  

 
 
7 

Examinar, discutir e votar a verba máxima destinada à 
remuneração dos Administradores para o período de 
maio/2020 a abril/2021, conforme proposta do Comitê de 

ON 

APROVAR 0 

REJEITAR 0 



 
 

Remuneração, no valor de R$750.000,00 (setecentos e 
cinquenta mil reais), em média mensal, livres de imposto de 
renda na fonte. 

ABSTER-SE 0 

 
8 

Deseja solicitar a instalação do Conselho Fiscal, nos termos 
do art. 161 da Lei das S.A.? 
* Observação: Esta deliberação não integra a “Ordem do 
dia” da Assembleia Geral Ordinária, tendo sido inserida em 
atendimento ao disposto no art. 21-K, parágrafo único, da 
ICVM 481/09. 

ON/PN  

SIM  0 

NÃO  0 

ABSTER-SE 0 

 
9 

Indicação de candidatos ao conselho fiscal (o acionista 
poderá indicar tantos candidatos quanto for o número de 
vagas a serem preenchidas na eleição geral). 

ON 

  

  

  

 
9.1 

 
Ailton Carlos Canette / Wilson Roberto Bodani Fellin 

APROVAR 0 

REJEITAR 0 

ABSTER-SE 0 

 
9.2 

 
Fernando Pinto de Moura / Hugo Antônio de Campos 
Ferreira 

APROVAR 0 

REJEITAR 0 

ABSTER-SE 0 

 
10 

 
Ratificar a escolha do Valor Econômico como o novo jornal 
para a realização das publicações legais da Sociedade. 

ON 

APROVAR 0 

REJEITAR 0 

ABSTER-SE 0 

 
 
 

São Paulo, 23 de abril de 2020. 
 

FINANCEIRA ALFA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. 
 
 

ANTONIO JOSÉ AMBROZANO NETO 
Diretor de Relação com Investidores 

 


