FERROVIA CENTROATLÂNTICA S.A.
CNPJ/MF nº 00.924.429/0001-75
NIRE 31.300.011.879
(Companhia Aberta)
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
MAPA SINTÉTICO DE VOTO À DISTÂNCIA
A Ferrovia Centro-Atlântica S.A. (“FCA”), comunica aos seus acionistas, ao mercado
e ao público em geral, nos termos da Instrução CVM nº 481/09, conforme alterada, que
teve acesso na data de hoje ao mapa sintético de votação relativo à consolidação das
instruções de voto transmitidas pelos acionistas ao agente de custódia, depositário
central e ao escriturador, identificando as orientações de voto para cada item constante
dos boletins de voto à distância, incluindo as matérias submetidas à deliberação da
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 23 de outubro de 2020.
As informações dos mapas sintéticos encontram-se no quadro abaixo.
#

Descrições das Deliberações

Classe
Quantidade de ações
de
Ações Aprovar Rejeitar Abster-se

Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia
mediante a capitalização de Adiantamento para Futuro
Aumento de Capital - AFAC.

1

O aumento de capital será de R$ 420.000.000,00
(quatrocentos e vinte milhões de reais de reais), dos quais
R$107.969,15 (cento e sete mil, novecentos e sessenta e
nove reais e quinze centavos) serão destinados à conta de
capital social, e R$419.892.030,85 (quatrocentos e
dezenove milhões, oitocentos e noventa e dois mil, trinta
reais e oitenta e cinco centavos) serão destinados à
formação de reserva de capital, na forma prevista no artigo
14, parágrafo único, da Lei nº 6.404/1976. Com o referido
aumento, haverá a emissão de 10.796.915 (dez milhões,
setecentas e noventa e seis mil, novecentas e quinze) ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço
unitário de R$38,90 (trinta e oito reais e noventa centavos),
conforme Laudo de Avaliação Contábil, datado de 03 de
setembro de 2020.
Aprovado o aumento de capital social, este passará de R$
4.663.149.572,80 (quatro bilhões, seiscentos e sessenta e
três milhões, cento e quarenta e nove mil, quinhentos e
setenta e dois reais e oitenta centavos), dividido em
125.445.701(cento e vinte e cinco milhões, quatrocentos e
quarenta e cinco mil, setecentos e uma) ações ordinárias e
19 (dezenove) ações preferenciais, para
R$4.663.257.541,95 (quatro bilhões, seiscentos e sessenta
e três milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, quinhentos
e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos) dividido
em 136.242.635 (cento e trinta e seis milhões, duzentos e
quarenta e dois mil, seiscentos e trinta e cinco), das quais
136.242.616 (cento e trinta e seis milhões, duzentos e
quarenta e dois mil, seiscentos e dezesseis) ações
ordinárias e 19 (dezenove) ações preferenciais.
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2

Apreciação do Relatório da Administração e exame,
discussão e votação das Demonstrações Financeiras,
acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes,
referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2019

3

Proposta para a destinação do resultado dos exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019

-

0

0

0

-
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0

0

5

Reeleição de membros do Conselho de Administração e
indicação do Presidente
Fixação da remuneração dos administradores da
Companhia para o exercício de 2020

-

0

0

0

6

Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos
do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976

-

0

0

0

7

Deseja requerer a adoção do Voto Múltiplo, nos termos do
art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976?

-

0

0

0

4

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2020.

Fábio Tadeu Marchiori Gama
Diretor de Relações com Investidores

