Data da atualização das informações: 25/03/2021

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGO - ANIMA HOLDING S.A. de 26/04/2021
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
20/04/2021, 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
Dados da 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 AGO
Deliberação Simples
1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, nos termos da Proposta da
Administração.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
2. Aprovar o orçamento de capital para o exercício de 2021, nos termos da Proposta da
Administração.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
3. Deliberar sobre a destinação de eventual lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020 e sobre a eventual distribuição de dividendos, nos termos da Proposta da
Administração.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
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Deliberação Simples
4. Fixar a remuneração global dos administradores da companhia a ser paga até a assembleia
geral ordinária em que se deliberar acerca das demonstrações financeiras do exercício social que
se encerrará em 31 de dezembro de 2021, nos termos da Proposta da Administração.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Eleição do conselho de administração por candidato - Limite de vagas a serem
preenchidas: 7
5. 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)
Daniel Faccini Castanho
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Maurício Nogueira Escobar
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Gabriel Ralston Corrêa Ribeiro
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Silvio José Genesini Júnior
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
José Afonso Alves Castanheira
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Paula Alexandra de Oliveira Gonçalves Bellizia
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
6. 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.]
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
7. Visualização de todos os candidatos para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser
atribuída
Daniel Faccini Castanho [
Maurício Nogueira Escobar [

]%
]%

Gabriel Ralston Corrêa Ribeiro [

]%

Antonoaldo Grangeon Trancoso Neves [
Silvio José Genesini Júnior [

]%

]%
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Silvio José Genesini Júnior [

]%

José Afonso Alves Castanheira [

]%

Paula Alexandra de Oliveira Gonçalves Bellizia [

]%

Questão Simples
8. Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do Conselho de
Administração, nos termos do artigo 141 da Lei nº 6.404/76?
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
Questão Simples
9. Deseja solicitar a instalação do Conselho Fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de
1976?
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se

Cidade :________________________________________________________________________
Data :__________________________________________________________________________
Assinatura :____________________________________________________________________
Nome do Acionista :_____________________________________________________________
Telefone :______________________________________________________________________
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Deliberações / Questões relacionadas à AGE
Deliberação Simples
1. Deliberar sobre a alteração do art. 3º do Estatuto Social a fim de atualizar o nome do bairro do
endereço da sede da Companhia, que passou a ser: “Sumarezinho”.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
2. Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia para retratar a alteração do
art. 3º, caso aprovado o item 12 da ordem do dia.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
3. Alterar o plano de incentivo de colaboradores “ILP1”, já aprovado em assembleia geral da
Companhia realizada em 25 de abril de 2018, para deixar a critério do Conselho de Administração
a definição do período de carência (“vesting”) de cada programa, nos termos da Proposta da
Administração
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
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