ALLIED TECNOLOGIA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 20.247.322/0001-47
NIRE 35.300.465.369
Código CVM n°. 02533-0

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022

MAPA SINTÉTICO CONSOLIDADO DE VOTO A DISTÂNCIA
Item

Matéria

Aprovar

Quantidade de votos
Rejeitar
Abster-se

Total

Assembleia Geral Ordinária
1
2
3
4
5
6
7
8

9

Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia contendo as notas explicativas,
acompanhadas do relatório e parecer dos auditores independentes e do relatório anual e parecer do comitê de
82.390.469
auditoria, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021.
Examinar, discutir e votar o relatório da administração e as contas dos administradores relativos ao exercício
82.390.469
social findo em 31 de dezembro de 2021.
Examinar, discutir e votar a proposta da Administração para a destinação do lucro líquido da Companhia
82.579.569
referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.
Deliberar acerca da fixação do número de assentos no Conselho de Administração da Companhia para o próximo
82.579.569
mandato, em 7 membros, sendo 2 Conselheiros Independentes.
Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do Conselho de Administração, nos termos
179.500
do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976?
Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - Chapa Única da Administração da Companhia.
80.898.040
Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrá-la, os votos correspondentes às suas
80.898.040
ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida?
Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem
80.898.040
ser distribuídos em percentuais igualitários pelos membros da chapa que você escolheu?
Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser atribuída
Eleição do Sr. Patrice Philippe Nogueira Baptista Etlin
80.898.040
Eleição do Sr. Rafael Patury Carneiro Leão
80.898.040
Eleição do Sr. Flavio Benício Jansen Ferreira
80.898.040
Eleição do Sr. Claudio Roberto Ely (membro independente)
80.898.040
Eleição do Sr. João Pedro Martins Flecha de Lima (membro independente)
80.898.040
Eleição do Sr. Marcelo Radomysler
80.898.040
Eleição da Sra. Yaëlle Boquet
80.898.040

-

189.100

82.579.569

-

189.100

82.579.569

-

-

82.579.569

-

-

82.579.569

80.718.540

1.681.529

82.579.569

1.681.529

-

82.579.569

1.681.529

-

82.579.569

-

1.681.529

82.579.569

-

-

80.898.040
80.898.040
80.898.040
80.898.040
80.898.040
80.898.040
80.898.040

10
11
12
13

Caso seja titular ininterruptamente das ações ordinárias com as quais vota, durante os 3 (três) meses
imediatamente anteriores à realização da AGOE, deseja solicitar a eleição em separado de membro do Conselho
de Administração, nos termos do artigo 141, §4º, inciso I da Lei das S.A.?
Deliberar acerca da caracterização da independência dos candidatos para o cargo de membros independentes
do Conselho da Administração, quais sejam, Srs. Claudio Roberto Ely e João Pedro Martins Flecha de Lima
Deliberar acerca da fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2022.
Deseja solicitar a instalação do Conselho Fiscal, nos termos do art. 161 da Lei das S.A.?

179.500

19.771.696

62.628.373

82.579.569

82.579.569

-

-

82.579.569

82.579.569
179.500

80.718.540

1.681.529

82.579.569
82.579.569

82.579.569

-

-

82.579.569

82.579.569

-

-

82.579.569

82.579.569

-

-

82.579.569

82.579.569

-

-

82.579.569

82.579.569

-

-

82.579.569

Assembleia Geral Extraordinária
1
2
3
4

5

Ratificar a alteração do jornal de grande circulação para as publicações legais da Companhia.
Deliberar acerca da alteração do caput do Artigo 5° do Estatuto Social da Companhia para atualizar o capital
social totalmente subscrito e integralizado da Companhia em razão dos aumentos de capital aprovados pelo
Conselho de Administração da Companhia, dentro do limite do capital autorizado.
Deliberar acerca da alteração do Parágrafo Segundo do Artigo 46 do Estatuto Social da Companhia.
Deliberar acerca da consolidação do Estatuto Social da Companhia em razão da aprovação das deliberações
anteriores.
Deliberar acerca dos demais itens da ordem do dia constantes do Edital de Convocação e da Proposta de
Administração para a AGE, ambos de 29 de abril de 2022, a saber:
(i) A ratificação da nomeação e contratação, pela Companhia, da B4A Serviços Contábeis S/S , na qualidade
de empresa especializada contratada para a elaboração do laudo de avaliação contábil do patrimônio
líquido da Brused Comércio e Manutenção de Aparelhos Eletrônicos Ltda. (“Incorporada” e “Laudo de
Avaliação Contábil”, respectivamente);
(ii) A aprovação do Laudo de Avaliação Contábil;
(iii) O exame e apreciação do Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da
Incorporada pela Companhia;
(iv) A aprovação da incorporação da Incorporada pela Companhia, com a consequente extinção da
Incorporada e a versão do seu acervo líquido para a Companhia; e
(v) A autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações
acima.
As propostas de deliberação descritas neste item 5 do BVD para a AGE acima são negócios jurídicos totalmente
interdependentes e vinculados, sendo que nenhuma será considerada aprovada, válida e eficaz individualmente
a menos que as demais dessas deliberações da AGE também sejam aprovadas, válidas e eficazes. Dessa forma,
as matérias constantes nos itens 2.6 a 2.9 da ordem do dia do Edital de Convocação serão deliberadas como
uma única matéria.

São Paulo/SP, 28 de abril de 2022.
Luis Gustavo Ferraz Antunes
Diretor de Relações com Investidores

