Data da atualização das informações: 15/01/2021

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGE - ANIMA HOLDING S.A. de 18/02/2021
Nome do Acionista
CNPJ ou CPF do acionista
E-mail
Orientações de preenchimento
Os acionistas poderão exercer o voto por meio de preenchimento e entrega do boletim de voto a
distância disponibilizado pela Companhia na página da CVM e, também, em sua própria página
na rede mundial de computadores. Para tanto o(a) Acionista deverá preencher os campos deste
boletim de voto a distância com o nome ou denominação completa do(a) Acionista; número de
inscrição do(a) Acionista no CPF ou CNPJ.
Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou
enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante
De acordo com a Instrução CVM 561/15, art. 21-B, o boletim de voto a distância deve ser
recebido pela Companhia até 7 (sete) dias antes da data da assembleia, ou seja, até o dia
12/02/2021, e pode ser enviado pelo acionista diretamente à companhia, por correio postal ou
eletrônico; ou por transmissão de instruções de preenchimento a agentes de custódia ou ao
escriturador.
Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista
deseje entregar o documento diretamente à companhia
ANIMA HOLDING S.A.
Rua Natingui, nº 862, 1º andar, Vila Madalena - São Paulo (SP)
CEP 05.443-001 - Telefone: (+55 11 97206-8816),
O horário de atendimento é em dias úteis das 9h às 18h.
Email: ri@animaeducacao.com.br
Indicação da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de escrituração
de valores mobiliarios, com nome, endereço fisico e eletrônico, telefone e pessoa para
contato
O Boletim de Voto poderá ser entregue em toda e qualquer agência do Banco Bradesco S.A.
dentro do território nacional. Esclarecimentos acerca dos procedimentos e requisitos aplicáveis
poderão ser obtidos no seguinte endereço:
Banco Bradesco S.A.
Departamento de Ações e Custódia
A/C: Carlos Augusto Dias Pereira
E-mail: dac.acecustodia@bradesco.com.br
Endereço: Núcleo Cidade de Deus, Prédio Amarelo, 2º Andar, Vila Yara Osasco, SP CEP:
06029900
Tel: 0800 701 16 16
Deliberações / Questões relacionadas à AGE
Deliberação Simples
1. Deliberar sobre alteração do endereço da sede social da companhia, conforme Proposta da
Administração.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
2. Deliberar sobre alteração do art. 3º do Estatuto Social da Companhia para retratar a alteração
do endereço da sede social, caso aprovado o item 1 da ordem do dia, conforme Proposta da
Administração
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
3. Deliberar sobre o desdobramento de ações da Companhia na proporção de 03 (três) novas
ações para cada 01 (uma) das ações hoje existentes, conforme Proposta da Administração
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
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4. Deliberar sobre a alteração do caput do art. 5º do Estatuto Social a fim de retratar a alteração
do valor do capital social e do número de ações decorrentes do aumento de capital social, dentro
do limite do capital autorizado, já aprovado pelo Conselho de Administração em 03 de dezembro
de 2020, bem como para retratar a deliberação constante do item 3 da ordem do dia, caso
aprovada.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
5. Deliberar sobre a consolidação do estatuto social para contemplar as alterações previstas nos
itens 2 e 4 da ordem do dia.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se

Cidade :________________________________________________________________________
Data :__________________________________________________________________________
Assinatura :____________________________________________________________________
Nome do Acionista :_____________________________________________________________
Telefone :______________________________________________________________________

