
ORIENTAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO VIRTUAL NA 
ASSEMBLEIA GERAL DE ACIONISTAS DA BAUMER S/A EM 14 DE 
OUTUBRO 2020 
 
1 - Mensagem do Presidente do Conselho de Administração 
 
Conforme Comunicado ao Mercado divulgado pela Companhia no dia 12 de 
setembro de 2020, a Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas será 
realizada em 14 de outubro de 2020, de forma exclusivamente digital, nos termos 
da Instrução CVM nº 622 de 17 de abril de 2020 (“Instrução CVM nº 622/20) 
 
2 - Orientações para Participação na Assembleia 
 
 
A Assembleia será realizada de forma exclusivamente digital por meio da 
plataforma eletrônica acessível pelo aplicativo “ZOOM”  
 
O acionista poderá participar pessoalmente ou por meio de Procurador 
constituído há menos de 1 (um) ano e na forma prevista no parágrafo 1º do artigo 
126 da Lei das S.A. 
 
A participação por meio da plataforma digital conjugará áudio e imagem, e os 
Acionistas que optarem por participar desta forma deverão manter as suas 
câmeras ligadas durante o curso da Assembleia para assegurar a autenticidade 
das comunicações. 
 
Conforme previsto na Instrução CVM nº 481/09, serão desconsideradas todas 
as instruções de voto recebidas por meio de boletim de voto a distância para os 
acionistas que as tenham enviado e optem por manifestar seu voto durante as 
Assembleias via Plataforma Digital. 
 
Caso decida não votar durante a AGO, os votos também poderão ser enviados 
por meio do Boletim de Voto a Distância, nos termos da Instrução CVM nº 481, 
de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM nº 481/09”) – 
instruções estão neste link. 
 
Para solicitar seu acesso na AGE por meio da Plataforma Digital Microsoft 
Teams envie seu pedido para o endereço eletrônico ri@baumer.com.br, até no 
máximo às 16h30, horário de Brasília, do dia 13 de outubro de 2020, incluindo 
no assunto “Solicitação de Acesso a AGO virtual”. No texto informe seus 
dados e anexe foto ou cópia escaneada dos seguintes documentos: 
 

(i) pessoa física • documento de identificação com foto. Exemplo: RG, 
RNE, CNH, passaporte ou carteira de classe profissional 
oficialmente reconhecida 

ii) pessoa jurídica • documento de identificação com foto do(s) 
representante(s) legal (is) do acionista, cópia simples do 
último Estatuto ou Contrato Social consolidado e da 
documentação societária outorgando poderes de 



representação (ata de eleição dos diretores e/ou 
procuração) 

(iii)acionista 
constituído sob a 
forma de Fundo de 
Investimento 
 

• documento de identificação com foto do(s) e 
representante(s) legal(is) do administrador do Fundo de 
Investimento (ou do gestor, conforme o caso), cópia 
simples do último regulamento consolidado do fundo e do 
Estatuto ou Contrato Social do seu administrador, além da 
documentação societária outorgando poderes de 
representação (ata de eleição dos diretores e/ou 
procuração)  

 
Os acionistas que não enviarem a Solicitação de Acesso na forma e prazo 
previstos acima não estarão aptos a participar e/ou votar na Assembleia via 
plataforma Digital. 
 
Após a verificação da regularidade dos documentos enviados para participação 
na Assembleia, a Companhia enviará ao acionista as instruções para acesso à 
plataforma eletrônica e participação na Assembleia. 
 
Na hipótese de o acionista não receber as senhas de acesso com até 24 (vinte 
e quatro) horas de antecedência do horário de início da Assembleia entre em 
contato com o Departamento de Relações com Investidores, por meio do e-mail 
ri@baumer.com.br ou pelo telefone (+55 19) 3805-7665 para que seja prestado 
o suporte necessário. 
 
A Companhia recomenda que os acionistas acessem a Plataforma Digital para 
participação das Assembleia com antecedência de 45 (quarenta e cinco) minutos 
a 1 (uma) hora para se ambientar à plataforma e verificar seu correto 
funcionamento. Caso o acesso à plataforma não esteja liberado nesse período, 
solicitamos que o acionista entre imediatamente em contato pelo e-mail ou 
telefone acima reportando a questão. 
 
Os   acionistas   que   solicitarem   e   obtiverem   senha   para   participação   na 
Assembleia deverão, para ter acesso à Plataforma Digital, confirmar 
eletronicamente que  se  comprometem  a:  (i)  utilizar  os  convites  individuais  
para  acesso  à  Plataforma Digital  única  e  exclusivamente  para  participação  
remota  na  Assembleia;  (ii) não transferir  ou  divulgar  os convites individuais  
a  qualquer  terceiro  (acionista  ou  não), sendo  o  convite  intransferível;  e  (iii)  
não  gravar  ou  reproduzir  a  qualquer  terceiro (acionista  ou  não)  o  conteúdo  
ou  qualquer  informação  transmitida  por  meio  virtual durante  a  realização  da  
Assembleia,  sendo  a  Assembleia restrita  aos  acionistas participantes. 
 
A Companhia ressalta que será de responsabilidade exclusiva do acionista 
assegurar a compatibilidade de seus equipamentos com a utilização da 
Plataforma Digital e com o acesso à teleconferência.  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. 
A Companhia destaca ainda que as informações e orientações para acesso à 
Plataforma Digital, incluindo, mas sem limitação, a senha de acesso, são únicas 



e intransferíveis, assumindo o acionista (ou seu respectivo Procurador, conforme 
o caso) integral responsabilidade sobre a posse e sigilo das informações e 
orientações que lhe forem transmitidas pela Companhia. 
 
3. Voto via “Boletim de Voto a Distância” 
 
Nos  termos  da  Instrução  CVM  nº  481/09,  conforme  alterada  pela Instrução 
CVM nº 561/15, a Companhia adotou o sistema de votação a distância, 
permitindo que seus  acionistas  participem  das  Assembleias mediante  o  
preenchimento  e  a  entrega dos respectivos Boletins de Voto a Distância, 
disponibilizados pela Companhia, no seu website de relações com investidores 
(www.baumer.com.br), bem como nos websites da   CVM   (www.cvm.gov.br), 
ou da B3 S.A.- Brasil, Bolsa, Balcão(www.b3.com.br) 
 
Os acionistas poderão preencher e enviar os Boletins de Voto a Distância, a seu 
critério,  

(i) diretamente à Companhia, através do e-mail ri@baumer.com.br; ou  
(ii) por instruções de preenchimento transmitidas a seus respectivos 

agentes de custódia ou  
(iii) ao agente escriturador da Companhia – BANCO ITAU-UNIBANCO, 

setor, ESCRITURACAO RENDAVARIAVEL 
(escrituracaorendavariavel@itau-unibanco.com.br), atendimento 
Exclusivo aos Investidores, (11) 3003-9285 (capitais e regiões 
metropolitanas), 0800 7209285 (demais localidades),Em dias úteis 
das 9h às 18h. 

 
Uma vez recebidos os respectivos Boletins de Voto a Distância e os documentos 
que os tiverem acompanhado, a Companhia comunicará ao acionista o 
recebimento e sua aceitação ou não, nos termos do art. 21- U da Instrução CVM 
nº 481/09. 
 
Desde que o respectivo Boletim de Voto a Distância seja considera válido pela 
Companhia, o acionista que decidir votar a distância será considerado presente 
para todos os efeitos da Lei das S.A. 
 
Caso haja divergência entre as informações constantes de eventual Boletim de 
Voto a Distância enviado diretamente à Companhia e a instrução de voto contida 
no mapa de votação enviado pelo escriturador em relação a um mesmo 
acionista, a instrução de voto contida no mapa de votação enviado pelo agente 
escriturador prevalecerá, sendo   desconsiderado   o   referido Boletim de Voto 
recebido pela Companhia. 

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