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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

A SER REALIZADA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2020 

 

Mapa Sintético Consolidado de Votação  

 

 
A Telefônica Brasil S.A. (“Companhia”) divulga aos seus acionistas e ao mercado em 
geral, nos termos da Instrução CVM nº 481/09, conforme alterada, o Mapa Sintético de 
Votação Consolidado (Anexo), referente à Assembleia Geral Extraordinária a ser rea-
lizada no dia 01 de outubro de 2020. 
 
A Companhia informa que não recebeu diretamente nenhum boletim de voto a distância. 

Também não houve alteração nas posições acionárias computadas para o voto a 
distância nos termos do mapa enviado pelo escriturador, o qual foi disponibilizado 
em 29 de setembro de 2020. 

 

 

 

São Paulo, 30 de setembro de 2020 

 

 

 

David Melcon Sanchez-Friera 

CFO e Diretor de Relações com Investidores  

Telefônica Brasil S.A. – Relações com Investidores 

Tel: +55 11 3430 3687 
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Anexo - Mapa Sintético de Votação Consolidado 

 

  

 APROVAR 

 (SIM)    

      REJEITAR  

     (NÃO)       ABSTER-SE   

EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAOR-

DINÁRIA 

Número de 

Ações ON  

Número de 

Ações ON  

Número de 

Ações ON  

(1) apreciar e deliberar acerca da con-

versão da totalidade das ações prefe-

renciais de emissão da Companhia em 

ações ordinárias, na proporção de 1 

(uma) ação ordinária para cada 1 

(uma) ação preferencial e a sua imple-

mentação pelos administradores da 

Companhia (“Conversão”) 

2.991.127 - - 

(2) deliberar, em decorrência da Con-

versão proposta, sobre a alteração 

e/ou exclusão do artigo 4º, caput e pa-

rágrafos, artigo 5º, caput, artigo 7º, ca-

put e parágrafo único, artigo 9º, caput 

e parágrafo único, artigo 10, caput e 

incisos (i), (ii) e (iii) e artigo 14, caput, 

do Estatuto Social da Companhia 

2.991.127 - - 

(3) deliberar sobre a consolidação do 

Estatuto Social da Companhia 
2.991.127 - - 

 


