T4F Entretenimento S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF n.º 02.860.694/0001-62
MAPA SINTÉTICO FINAL DE VOTAÇÃO
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
São Paulo, 22 de julho de 2020 – A T4F Entretenimento S.A. ("T4F" ou “Time For
Fun” ou “Companhia”) (B3: SHOW3), maior empresa de entretenimento ao vivo da
América do Sul, nos termos da Instrução CVM nº 481/09, conforme alterada, divulga
aos acionistas e ao mercado em geral o mapa sintético final de votação (anexo) que
consolida as instruções de votos a distância proferidas por seus acionistas e as instruções
de voto proferidas presencialmente, identificando quantas aprovações, rejeições e
abstenções recebeu cada uma das matérias submetidas à deliberação da Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 22 de julho de 2020.

André Pinheiro Veloso
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Assembleia Geral Ordinária
Descrição da Deliberação
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Voto Deliberação

Deliberação Simples
Apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das
APROVAR
demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro REJEITAR
de 2019.
ABSTER-SE
APROVAR
Fixação do limite de valor da remuneração anual global dos administradores da
REJEITAR
Companhia referente ao exercício social de 2020.
ABSTER-SE
Questão Simples
SIM
Deseja solicitar a instalação do Conselho Fiscal, nos termos do art. 161 da Lei n.
NÃO
6.404, de 1976?
ABSTER-SE
Em caso de segunda convocação da Assembleia Geral, as instruções de voto
SIM
constantes neste boletim podem ser consideradas também para a realização em
NÃO
segunda convocação?
ABSTER-SE
Assembleia Geral Extraordinária
Descrição da Deliberação

Voto Deliberação

Quantidade total de
ações por deliberação

%¹

7.111.481
0
28.204.392
6.948.033
163.448
28.204.392

10,57%
0,00%
41,92%
10,33%
0,24%
41,92%

163.448
6.948.033
0
6.990.648
120.833
0

0,24%
10,33%
0,00%
10,39%
0,18%
0,00%

Quantidade total de
ações por deliberação

%¹

Deliberação Simples
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4
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Apreciação do Programa de Incentivo de Longo Prazo.

APROVAR
REJEITAR
ABSTER-SE

Tendo em vista a renúncia apresentada por 3 (três) membros, a saber Luciano
Nogueira Neto, Maurizio de Franciscis e Guilherme Affonso Ferreira, a
APROVAR
Administração propõe reduzir a composição do Conselho para o mandato em curso,
para que este passe a ser composto por 5 (cinco) membros, conforme a composição
mínima prevista no Estatuto Social da Companhia. Ainda, a Administração propõe a REJEITAR
eleição de 1 (um) membro para ocupar o cargo vago, com mandato unificado com
os demais conselheiros, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar
ABSTER-SE
sobre as Demonstrações Financeiras do exercício social a findar-se em 31 de
dezembro de 2020.
Eleição do Conselho de Administração por candidato
Indicação de candidatos ao conselho de administração (o acionista poderá indicar
APROVAR
tantos candidatos quanto for o número de vagas a serem preenchidas na eleição
geral. Os votos indicados neste campo serão desconsiderados caso o acionista
REJEITAR
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
ABSTER-SE
separado de que tratam esses campos ocorra).
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].
Visualização de todos os canditados para indicação da % (porcentagem) dos votos a
ser atribuida.
Deliberação Simples
Eleição do Presidente do Conselho de Administração da Companhia

¹ percentual em relação ao total de ações.

SIM
NÃO
ABSTER-SE
Galeno Augusto Jung
APROVAR
REJEITAR
ABSTER-SE

31.282.492 46,49%
163.448 0,24%
3.869.933 5,75%

35.315.873 52,49%

0 0,00%

0 0,00%

35.315.873 52,49%
0 0,00%
0 0,00%
6.948.033 10,33%
0 0,00%
163.448 0,24%
35.315.873 52,49%
35.152.425 52,24%
163.448 0,24%
0 0,00%

