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Ofício nº 18/2022/CVM/SEP

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2022.

  

Ao Senhor,

FÁBIO HENRIQUE DE SOUSA COELHO
Presidente-Executivo da
Associação de Investidores no Mercado de Capitais – AMEC
Rua Iguatemi, nº 448, 4º andar – Itaim Bibi 
CEP 01451-010 - São Paulo - SP

E-mail: comunicacao@amecbrasil.com.br; fabio.coelho@amecbrasil.org.br

  

Assunto: Aperfeiçoamentos nos mecanismos de voto múltiplo e de voto
a distância - Processo SEI nº: 19957.000681/2022-59.

  

Senhor Presidente-Executivo,

  

1. Referimo-nos à Carta/AMEC/PRESI nº 03/2022 endereçada à CVM, em
04.02.2022, pela Associação de Investidores no Mercado de Capitais – AMEC,
apresentando considerações sobre a busca pela melhoria dos mecanismos de
votação no mercado de capitais brasileiro.
2. A propósito, informamos que as considerações apresentadas foram
entendidas como pertinentes e, incorporadas em Ofícios Circulares da SEP, da
seguinte forma:

2.1. A sugestão "É recomendável que as companhias abertas
façam constar, nos respectivos editais de convocação de
assembleias gerais, a importância de que os pedidos de voto
múltiplo sejam realizados com antecedência, sem prejuízo do quanto
disposto na lei, de modo a permitir e viabilizar o seu processamento
pela companhia e a adoção pelos demais acionistas, nacionais e
estrangeiros." foi destacada no item "3.4.3 Edital de convocação
de AGO" do OFÍCIO CIRCULAR/ANUAL-2022- CVM/SEP, divulgado em
24.02.2022;



2.2. A sugestão "Em situações especiais tais como aumento
de capital, ofertas públicas, operações de M&A e reorganizações
societárias, é recomendável que a documentação que subsidie as
deliberações seja disponibilizada de maneira tempestiva e
concomitante, tanto em língua portuguesa quanto na
inglesa." foi incluída e destacada no item "13.18 Divulgação de
informações em língua inglesa" do OFÍCIO CIRCULAR/ANUAL-
2022- CVM/SEP, divulgado em 24.02.2022; e
2.3. A sugestão "É recomendável que o boletim de voto a
distância mantenha fidedignidade entre suas versões de língua
portuguesa e inglesa, em especial no que diz respeito ao conteúdo e
à ordem em que perguntas e assuntos são apresentados." fez parte
dos itens alterados no Sistema , conforme Ofício Circular nº
1/2022-CVM/SEP, divulgado em 23.02.2022.

3.  Cabe ressaltar que os links dos Ofícios e das notícias constantes da
página da CVM sobre tais divulgações foram enviados, na mesma data de
disponibilização, para todos os Diretores de Relações com Investidores e
Representantes Legais das Companhias Abertas e Estrangeiras.  
4. Por fim, comunicamos que iremos encaminhar à Superintendência de
Orientação e Proteção ao Investidor, responsável pelo Acordo de Cooperação
firmado entre a AMEC e a CVM, a vossa sugestão de constituição de um Grupo de
Trabalho, para aprofundar o tema relacionado ao exercício do direito de voto por
acionistas nacionais e estrangeiros nas assembleias gerais.

  

Atenciosamente,
  

Documento assinado eletronicamente por Fernando Soares Vieira,
Superintendente, em 25/02/2022, às 12:43, com fundamento no art. 6º
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Carla Verônica Oliveira
Chaffim, Assistente, em 25/02/2022, às 12:55, com fundamento no art.
6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1449811 e o código CRC DF7EC870.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1449811 and the "Código CRC" DF7EC870.

Referência: Processo nº 19957.000681/2022-59 Documento SEI nº 1449811
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