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Mapa de Votação Final Sintético
A T4F ENTRETENIMENTO (“Companhia”), nos termos do artigo 21-W, parágrafo 6º, da Instrução da
Comissão de Valores Mobiliários nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada, divulga aos
seus acionistas e ao mercado em geral o mapa sintético final de votação consolidando as instruções
de voto proferidas durante a Assembleia Geral Ordinária Extraordinária da Companhia, realizada em
29 de abril de 2022 (“Assembleia”), pelos acionistas da Companhia para cada uma das matérias
submetidas à deliberação da Assembleia, com as indicações do total de aprovações, rejeições e
abstenções proferidas pelas ações votantes em cada matéria constante da ordem do dia da
Assembleia, observado que em razão do quórum verificado, a Assembleia foi instalada, ficando, no
entanto, prejudicada a deliberação, em primeira convocação, acerca da alteração e consolidação do
estatuto social da Companhia. Nesse sentido, o mapa sintético consolidado de voto encontra-se anexo
ao presente.
(Restante da página intencionalmente deixado em branco.)

MAPA DE VOTAÇÃO FINAL SINTÉTICO
Assembleia Geral Ordinária

Aprovar

Rejeitar

Abstenções,
Brancos,
Nulos e
Vedados

Tomada das contas dos administradores da Companhia, exame,
discussão e votação das demonstrações financeiras da Companhia
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2021, incluindo o relatório da administração da Companhia e o
relatório dos auditores independentes da Companhia.

18.889.868

0

22.353.410

2

Aprovação da destinação do resultado do exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2021.

41.243.278

0

0

3

Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do artigo
161 da Lei nº 6.404/1976??

140.221

699.051

952.815

4

Caso seja necessária a realização de segunda convocação para a
Assembleia Geral Ordinária, as manifestações de voto contidas
neste boletim de voto à distância podem ser consideradas para fins
da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em segunda
convocação?

1.651.866

140.221

0

Deliberação

1

MAPA DE VOTAÇÃO FINAL SINTÉTICO
Assembleia Geral Extraordinária

Deliberação

1

2

Fixação da remuneração global dos membros da administração da
Companhia para o exercício social a ser encerrado 31 de dezembro
de 2022.
Reforma e consolidação do estatuto social da Companhia,
contemplando a inclusão das disposições estatutárias aplicáveis às
companhias abertas cujas ações estão admitidas à negociação no
segmento da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) denominado
Novo Mercado, conforme estabelece o Regulamento do Novo
Mercado da B3, nos termos da proposta da administração.

Aprovar

Rejeitar

Abstenções,
Brancos,
Nulos e
Vedados

40.290.678

952.600

0

40.559.342

683.936

0

1.651.866

0

140.221

A presente deliberação restou prejudicada em razão do não
atingimento do quórum previsto no art. 135, da Lei 6.404/76.
3

Caso seja necessária a realização de segunda convocação para a
Assembleia Geral Extraordinária, as manifestações de voto contidas
neste boletim de voto à distância podem ser consideradas para fins
da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em segunda
convocação?

