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ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA A 
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Mapa Sintético de Votação Consolidado 
(Boletim de Voto a Distância) 

 

 

A Atom Empreendimentos e Participações S.A. (“Atom” ou “Companhia”) 

comunica que, nos termos da Instrução CVM nº 481/09, divulga o 

mapa sintético consolidado de votação a distância, considerando as 

instruções de voto fornecidas pelo escriturador e aquelas recebidas por 

meio dos boletins de voto a distância enviados diretamente à 

Companhia.  

As informações do mapa consolidado de voto a distância, identificando 

quantas aprovações, rejeições ou abstenções recebeu cada item   

constante dos boletins, encontram-se na planilha anexa (Anexo I). 

 

Sorocaba (SP), 28 de abril de 2022. 

 

 

 

________________________________________________________ 

ATOM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. 

Danilo Rodrigo Cisotto 

Diretor de Relações com Investidores 
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ANEXO I 

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

Matéria 
Espécie de 

ações 

QUANTIDADE DE VOTOS 

Aprovação Rejeição Abstenção TOTAL 

1. Deliberar sobre as contas dos administradores, o relatório da 
administração e as demonstrações financeiras da Companhia, incluindo 
as notas explicativas, acompanhadas do relatório dos auditores 
independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2021. 

ON     7.269.616                     -                       -        7.269.616  

2. Deliberar sobre a proposta da administração para a destinação do 
resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. 

ON     7.269.616                     -                       -        7.269.616  

3. Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 
da Lei nº 6.404, de 1976? Caso o acionista opte por “não” ou “abster-se”, 
suas ações não serão computadas para fins de requerimento de 
instalação do conselho fiscal. 

ON                      -        7.269.616      7.269.616  

4. Em caso de segunda convocação da AGO, as instruções de voto 
constantes neste boletim podem ser consideradas também para a 
realização da AGO em segunda convocação?  

ON     7.269.616                     -                       -        7.269.616  

 



 
 

 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Matéria 
Espécie de 

ações 

QUANTIDADE DE VOTOS 

Aprovação Rejeição Abstenção TOTAL 

1. Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia em R$ 
8.833.947,08 (oito milhões, oitocentos e trinta e três mil, novecentos e 
quarenta e sete reais e oito centavos), mediante a capitalização de 
parcela das reservas de lucros que excede o capital social, em 
cumprimento ao disposto no art. 199 da Lei das S.A., atribuindo-se 
2.905.904 (dois milhões, novecentos e cinco mil, novecentas e quatro) 
novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, aos seus 
acionistas, a título de bonificação, na proporção de 0,14 (catorze 
centésimos) de uma nova ação para cada 1 (uma) ação existente. 

ON     7.269.616                     -                       -        7.269.616  

2. Deliberar sobre a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social 
para refletir o aumento do capital social em decorrência da deliberação 
constante do item (i) da ordem do dia. 

ON     7.269.616                     -                       -        7.269.616  

3. Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia.  ON     7.269.616                     -                       -        7.269.616  

4. Em caso de segunda convocação da AGE, as instruções de voto 
constantes neste boletim podem ser consideradas também para a 
realização da AGE em segunda convocação?  

ON     7.269.616                     -                       -        7.269.616  
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