CTC - CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 06.981.381/0001-13
NIRE 35.300.391.144

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Mapa de votação à distância
Piracicaba, 19 de outubro de 2020 - O CTC - CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA S.A. – B3: CTCA3
(“CTC” ou “Companhia”), em cumprimento à Instrução CVM nº 481/09 e suas alterações, através do
presente mapa sintético de votação, consolida as instruções de voto recebidas pelo escriturador para
cada uma das matérias que serão examinadas, discutidas e votadas na Assembleia Geral
Extraordinária, que será realizada no dia 21 de outubro às 9h00.

Assembleia Geral Extraordinária
Ordem do dia

Voto

Quantidade de
ações

1. Examinar, discutir e votar a proposta de migração de
segmento de listagem da Companhia, do segmento
especial denominado Bovespa Mais, para o segmento
especial de negociação denominado Novo Mercado
(“Novo Mercado”), ambos perante a B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão (“B3”) (“Migração de Segmento de Listagem”), e a
consequente submissão à B3 do pedido de Migração de
Segmento de Listagem, nos termos do Manual do Emissor
e do Regulamento do Novo Mercado da B3.
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2. Examinar, discutir e votar a proposta de consignação da
renúncia e a eleição de membros do conselho do Conselho
de Administração da Companhia.
3. Examinar, discutir e votar a proposta de realização de
oferta pública de distribuição primária e secundária de
ações ordinárias de emissão da Companhia (“Oferta”), nos
termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976,
conforme alterada (“Lei do Mercado de Valores
Mobiliários”), da Instrução da CVM nº 400, de 29 de
dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM
400”), e demais disposições legais e regulamentares
aplicáveis, com a apresentação do competente pedido de
registro de distribuição pública perante a CVM.

4. Examinar, discutir e votar a autorização para que o

Conselho de Administração da Companhia aprove todos os
termos e condições da Oferta.
5. Examinar, discutir e votar a proposta de ratificação (i) do
atual Plano de Incentivo de Longo Prazo originalmente
aprovado em sede de Assembleia Geral Extraordinária em
14 de janeiro de 2016, conforme recomendação do
Conselho de Administração da Companhia em reunião
realizada em 26 de agosto de 2015, cuja proposta de
alteração foi aprovada pelo Conselho de Administração em
reunião realizada em 14 de agosto de 2020; e (ii) do
impacto na remuneração global dos administradores em
decorrência das referidas alterações, aprovando o limite
complementar necessário.
6. Examinar, discutir e votar a proposta de criação e
aprovação do novo Plano de Incentivo de Longo Prazo da
Companhia e aprovação da remuneração complementar
dos administradores no exercício fiscal atual.

7. Examinar, discutir e votar a alteração do endereço da
sede social da Companhia, sujeita a confirmação da
consulta de viabilidade a ser elaborada pela Companhia.

8. Examinar, discutir e votar a reforma e consolidação do
estatuto social da Companhia para refletir as alterações
mencionadas acima e atender ao disposto no Regulamento
do Novo Mercado da B3.

9. Examinar, discutir e votar a autorização aos diretores da
Companhia a praticarem todos os atos que se fizerem
necessários à consecução das deliberações acima.

10. Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos
termos do artigo 161 da lei 6.404 de 1976?

11. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa (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) - Chapa da
Administração.
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12. Caso um dos candidatos que compõem a chapa
escolhida deixe de integrá-la, os votos correspondentes às
suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa
escolhida?
13. Em caso de adoção do processo de eleição por voto
múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem
ser distribuídos em percentuais igualitários pelos membros
da chapa 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.]
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Fábio Lopes Junior
(efetivo)
Fábio Venturelli
(efetivo)
Mario Luiz Lorencatto
(efetivo)
Mario Lidenhayn
(efetivo)
Pedro Isamu Mizutani
(efetivo)
Pierre Louis Joseph
Santoul (efetivo)
Sergio Eduardo
Weguelin Vieira
(efetivo)
Rodrigo Correia
14. Visualização de todos os candidatos que compõem a
Barbosa (membro
chapa para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser
observador)
atribuída
Luis Roberto Pogetti
(efetivo)
Paulo Meneguetti
(membro observador)
Fernando de Castro
Reinach (efetivo independente)
Pedro Wongtschowski
(efetivo independente)
Otávio Lage de Siqueira
Filho (efetivo)
Juan Blanchard
(membro observador)
Juliana Baiardi (efetivo)

Rinaldo Pecchio Junior
Diretor de Relações com Investidores
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