São Paulo
30 de abril de 2021

Justificativa de Voto do FIP SPCTWO

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Eletromidia S.A.

Prezados,
Conforme determinação da nossa Política de Voto, comunicamos que a São Pedro Capital Investimentos Ltda
(“SPC”), gestora do SPCTWO Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“Fundo”), acionista da
Companhia, cadastrado no CNPJ/MF 37.623.135/0001-13, exerceu em nome do Fundo o direito de voto em
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2021, votando aos itens propostos pela
administração da Companhia, conforme segue:
Temas relacionados a AGO:
Tema 1: Aprovação do relatório da administração e das demonstrações financeiras, acompanhadas do
relatório dos auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2020.
Voto: Aprovar.
Tema 2: Aprovação da proposta de destinação do prejuízo apurado no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2020.
Voto: Aprovar.
Tema 3: Aprovação da proposta da administração de fixação da remuneração global dos
administradores da Companhia a ser paga até a data de realização da assembleia geral ordinária em
que os acionistas da Companhia votarem acerca das demonstrações financeiras do exercício social a
ser encerrado em 31 de dezembro de 2021.
Voto: Aprovar.
Tema 4: Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976?
Voto: Não.
Tema 5: Caso seja necessária a realização de segunda convocação para AGO, as instruções de voto
contidas neste Boletim podem ser consideradas também na hipótese de realização da AGO em segunda
convocação?
Voto: Sim.
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Temas relacionados a AGE:
Tema 1: Aprovação da proposta da administração para a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da
Companhia para estabelecer o aumento de capital social da Companhia, dentro do limite do capital
autorizado, por subscrição particular, para atender (i) ao aumento de capital decorrente da oferta
pública primária e secundária da Companhia, conforme aprovado pelo Conselho de Administração em
11 de fevereiro de 2021, (ii) aos exercícios de opções de compra de ações outorgadas no âmbito do
Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia realizada em 27 de novembro de 2017 e (ii) à aquisição de ações próprias pelos outorgados
do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária
da Companhia realizada em 23 de dezembro de 2020, conforme ali previsto.
Voto: Aprovar.
Tema 2: Aprovação da proposta da administração para a consolidação do Estatuto Social da
Companhia, para refletir as alterações previstas nos itens acima.
Voto: Aprovar.
Tema 3: Caso seja necessária a realização de segunda convocação para AGE, as instruções de voto
contidas neste Boletim podem ser consideradas também na hipótese de realização da AGE em segunda
convocação?
Voto: Sim.
A decisão de exercício de voto às propostas acima mencionadas ocorre nos Termos da Política de Voto da SPC
e decorreu do fato da Gestora entender a importância de tais deliberações, constituindo, portanto, decisão que
atende aos interesses do SPCTWO FIP Multiestratégia.

São Pedro Capital Investimentos Ltda.
Gestora do Fundo
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