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

 

MAPA SINTÉTICO DO ESCRITURADOR 

 

O TC Traders Club S.A. (“Companhia” ou “TC”), em atendimento ao art. 21-T, § 2º, da 

Instrução CVM n° 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada, divulga o mapa 

sintético de votação com as instruções de voto transmitidas pelos acionistas por meio 

do Boletim de Voto a Distância enviados para o escriturador, conforme segue:  

 

Assembleia Geral Ordinária – 29/04/2022 

Item Matérias Deliberação 
Quantidade 
de ações 

1 

Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar o Relatório 
da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, 
acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes e do Comitê de 
Auditoria da Companhia, relativas ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2021. 

Aprovar  70.150 

Rejeitar  - 

Abster-se  - 

2 
Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2021, nos termos da Proposta da Administração. 

Aprovar  - 

Rejeitar  70.150 

Abster-se  - 

3 
Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o 
exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022, e dos membros 
do Conselho Fiscal, se instalado, nos termos da Proposta da Administração. 

Aprovar  - 

Rejeitar  70.150 

Abster-se  - 

4 

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). 

Sim  - 

Não  - 

Abster-se  70.150 

 

*Este mapa utiliza a posição acionária constante dos registros da instituição prestadora de serviços de escrituração de 

ações da Companhia. Eventuais variações na posição dos acionistas podem decorrer dos prazos de liquidação de operações 

ou em caso de negociações até a data de realização da assembleia.  

 

São Paulo, 27 de abril de 2022 

 

Pedro Medeiros Machado 

Diretor de Relações com Investidores 
 


