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MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO 
 

Prezados Senhores Acionistas, 
 
Com o objetivo de facilitar e incentivar sua participação na Assembleia Geral 
Extraordinária (“Assembleia” ou “AGE”) da TC Traders Club S.A. (“Companhia”), a ser 
realizada no dia 7 de junho de 2022, às 10 horas, de modo exclusivamente digital, 
elaboramos o presente Manual do Acionista (“Manual”). 
 
Este documento está em linha com os princípios e práticas de boa governança 
corporativa adotados pela Companhia, mas não dispensa a leitura atenta e completa 
dos demais documentos relativos à AGE, em especial da Proposta da Administração, 
elaborados de acordo com as regras da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e da 
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e 
disponíveis na sede social da Companhia, bem como nos websites da CVM 
(www.cvm.gov.br), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e da Companhia 
(https://ri.tc.com.br/pt-BR). 
 
Em nome da Administração da Companhia, convidamos os acionistas a participar e 
expressar suas opiniões na AGE. A Administração da Companhia decidiu pela 
realização da AGE de modo exclusivamente digital, nos termos da Instrução CVM nº 
481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM 481”).  
 
Atenciosamente, 
  
 

Omar Ajame 
Presidente do Conselho de Administração 

Pedro Albuquerque 
Diretor Presidente (CEO) 
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ORIENTAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 

Data e hora 

Terça-feira, 7 de junho de 2022 às 10 horas (horário de Brasília) 

 

Local 

De modo exclusivamente digital por meio da plataforma Google Meet, nos termos da 

ICVM 481, conforme adiante detalhado. 

 

Quórum de instalação 

Instalação da Assembleia em primeira convocação com a presença de, pelo menos, ¼ 

(um quarto) do capital social. 

 

Quem pode participar 

Poderão participar da Assembleia todos os acionistas titulares de ações ordinárias 

nominativas de emissão da Companhia, por si ou por representantes legais ou 

procuradores devidamente constituídos nos termos da legislação em vigor e conforme 

orientações constantes do presente Manual. 

 

Como participar 

Os acionistas da Companhia poderão participar da Assembleia por meio de plataforma 

digital a ser disponibilizada pela Companhia para acesso no dia e horário da AGE, 

conforme a seguir detalhado neste Manual. 
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Documentação necessária 

Participação por meio de plataforma digital 

Para participar da Assembleia, os Senhores Acionistas deverão encaminhar à 

Companhia para o e-mail ri@tc.com.br, até às 10 horas do dia 5 de junho de 2022, o 

respectivo comprovante ou extrato de ações escriturais, expedido pela instituição 

financeira depositária nos 3 (três) dias úteis anteriores à data da Assembleia e:  

(a) quando pessoa física: cópias do documento de identidade e CPF do acionista;  

(b) quando pessoa jurídica: cópias do instrumento de constituição ou estatuto 

social ou contrato social, ata de eleição de Conselho de Administração (se houver) 

e ata de eleição de Diretoria que contenham a eleição do(s) representante(s) 

legal(is) presente(s) à assembleia; e 

(c) quando fundo de investimento: cópias do regulamento do fundo e estatuto 

social ou contrato social do administrador ou gestor do fundo, bem como ata de 

eleição do(s) representante(s) legal(is) presente(s) à assembleia.  

Caso deseje ser representado na Assembleia por procurador, o Acionista deverá 

encaminhar à Companhia instrumento de mandato outorgado nos termos do artigo 126, 

§1º, da Lei das S.A. e da legislação aplicável, com poderes especiais e firma 

reconhecida, e documento de identidade e CPF do procurador presente, bem como, no 

caso de pessoa jurídica ou fundo, cópias do documento de identidade e da ata de 

eleição do(s) representante(s) legal(is) que assinou(aram) o mandato que comprovem 

os poderes de representação, além dos documentos indicados no item 2 acima.  

Após a verificação da regularidade dos documentos enviados para participação na 

Assembleia, a Companhia enviará um link para o endereço de e-mail informado na 

solicitação de cadastro contendo o formulário de cadastramento para a Assembleia. 

Uma vez realizado o cadastro, após confirmado e validado pela Companhia, o acionista 

receberá, até 24 horas antes da Assembleia, link e senha de acesso à Plataforma Digital 

para participação na Assembleia. As instruções e informações de acesso serão 

intransferíveis e de uso exclusivo de cada acionista ou de seu representante, de maneira 

que não poderão ser transferidas e/ou utilizados de forma concomitante por mais de 

uma pessoa.  

Caso o acionista não receba link e senha de acesso com até 24 horas de antecedência 

do horário de início da Assembleia, deverá entrar em contato com o Departamento de 

Relações com Investidores, por meio do e-mail ri@tc.com.br, com até, no máximo, 12 

horas de antecedência do horário de início da Assembleia, para que seja prestado o 

suporte necessário.  

Não poderão participar da Assembleia os acionistas que não efetuarem o Cadastro 

e/ou não informarem a ausência do recebimento das instruções, link e senha de acesso 

à Assembleia na forma e prazos previstos acima.  
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Em caso de necessidade de complementação documental e/ou esclarecimentos 

adicionais em relação aos documentos enviados para fins da participação na 

Assembleia, a Companhia entrará em contato com o acionista (ou seu respectivo 

procurador, conforme o caso) para solicitar tal complementação documental e/ou 

esclarecimentos adicionais em tempo hábil que permita o envio das informações e 

orientações para acesso da Plataforma Digital no prazo referido acima.  

 

Informações adicionais 

A Companhia também solicita que, no dia da Assembleia, os Acionistas habilitados 

acessem a Plataforma Digital com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência ao 

horário previsto para início dos trabalhos, com o objetivo de permitir a validação de 

acesso e participação de todos os acionistas que a utilizem. O acesso à Assembleia 

não será permitido depois do início dos trabalhos.  

A Companhia esclarece que não é e não será responsável por quaisquer problemas 

operacionais ou de conexão do Acionista, bem como por quaisquer outros problemas 

externos à Companhia que possam dificultar ou impossibilitar a participação do 

acionista na Assembleia por meio da Plataforma Digital, sendo de responsabilidade 

exclusiva do acionista assegurar a compatibilidade de seus equipamentos com a 

utilização das plataformas para participação na Assembleia. A Companhia não se 

responsabilizará por quaisquer dificuldades de viabilização e/ou de manutenção de 

conexão e de utilização da Plataforma Digital que não estejam sob controle da 

Companhia.   

 

Documentos disponíveis para os acionistas  

A Proposta da Administração contemplando toda a documentação relativa às matérias 

constantes da Ordem do Dia e demais documentos com outras informações relevantes 

para o exercício do direito de voto na Assembleia, encontram-se à disposição dos 

acionistas e podem ser acessados nos websites da Companhia (www.ri.tc.com.br), da 

Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, 

Balcão (www.b3.com.br). 

 

http://www.ri.tc.com.br/
http://www.cvm.gov.br/
http://www.b3.com.br/

