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1. Examinar, discutir e deliberar sobre as demonstra×Ôes financeiras e relatÍrio da administra×o referentes ao exercõcio social encerrado em 31 de dezembro de 2021.2.
Deliberar sobre a destina×o do resultado do exercõcio social encerrado em 31 de dezembro de 2021.3. Fixar a remunera×o anual e global dos administradores da
Companhia para o exercõcio social em curso.4. Eleger os membros do Conselho de Administra×o.5. Deliberar sobre instala×o ou no do Conselho Fiscal.
Deliberações:
1 - Deliberar sobre as demonstra×Ôes financeiras e relatÍrio da administra×o referentes ao exercõcio social encerrado em 31 de dezembro de 2021.
2 - Deliberar sobre a destina×o do resultado do exercõcio social encerrado em 31 de dezembro de 2021.
3 - Fixar a remunera×o anual e global dos administradores da Companhia para o exercõcio social em curso.
4 - Eleger os membros do Conselho de Administra×o.
5 - Deseja solicitar a instala×o do Conselho Fiscal, nos termos do Art. 161, da Lei nø 6.404/1976?
6 - Em caso de instala×o da Assembleia Geral em segunda convoca×o, as instru×Ôes de voto constantes neste bole m podero ser consideradas?
7 - Deseja requerer a ado×o do processo de voto m·l plo para elei×o do Conselho de;Administra×o, nos termos do art. 141 da Lei nø 6.404/1976?
8 - Aprovar a proposta da administra×o para eleger 5 (cinco) membros para compor o Conselho de Administra×o, se no houver elei×o de membro em voto em separado,
ou 6 (seis) membros, se houver elei×o de membro em voto em separado.
9 - Indica×o de todos os nomes que compÔem a chapa (Os votos indicados neste campo sero desconsiderados caso o acionista detentor de a×Ôes com direito a voto
tambšm preencha os campos presentes na elei×o em separado de membro do conselho de administra×o e a elei×o em separado de que tratam esses campos ocorra)
10 - Caso um dos candidatos que compÔem a chapa escolhida deixe de integrß-la, os votos correspondentes –s suas a×Ôes podem continuar sendo conferidos – chapa
escolhida?

11 - Em caso de ado×o do processo de elei×o por voto m·l plo, os votos correspondentes –s suas a×Ôes devem ser distribuõdos em percentuais igualitßrios pelos
membros da chapa que vocÚ escolheu? [Caso o acionista opte por ôsimö e tambšm indique o tipo de resposta ôaprovarö para candidatos especõficos dentre os
relacionados abaixo, seus votos sero distribuõdos proporcionalmente entre estes candidatos. Caso o acionista opte por ôabster-seö e a elei×o ocorra pelo processo de
voto m·ltiplo, seu voto deve ser computado como absten×o na respec va delibera×o da assembleia.]
12 - Visualiza×o de todos os candidatos que compÔem a chapa para indica×o da distribui×o do voto m·l plo.
13 - Requisi×o de elei×o em separado de membros do Conselho de Administra×o por;acionistas minoritßrios detentores de a×Ôes com direito a voto.;;O acionista
somente pode preencher este campo, caso (i) tenha deixado os campos, 9, 10, 11 e 12, em branco e (ii) seja titular ininterruptamente das a×Ôes com as quais vota
durante os trÚs meses imediatamente anteriores – realiza×o da Assembleia Geral. A comprova×o da tularidade das a×Ôes pelo perõodo mencionado deverß ser feita
mediante o envio, em conjunto com este boletim, dos documentos previstos no item referente –s orienta×Ôes gerais deste boletim.;;Deseja solicitar a elei×o em
separado de membro do Conselho de Administra×o, nos termos do ar go 141, º4ø, I, da Lei nø 6.404/1976?
14 - O acionista somente pode preencher este campo, caso (i) tenha deixado os campos 9, 10, 11 e 12, em branco, e (ii) seja titular ininterruptamente das a×Ôes com as
quais vota durante os trÚs meses imediatamente anteriores – realiza×o da Assembleia Geral. A comprova×o da; tularidade das a×Ôes pelo perõodo mencionado deverß
ser feita, mediante o envio, em conjunto com este boletim, dos documentos previsto no item referente –s orienta×Ôes gerais deste boletim.;;Caso se verifique que nem
os titulares com a×Ôes com direito – voto, nem titulares de a×Ôes preferenciais, sem direito – voto ou com voto restrito perfizeram, respectivamente, o quÍrum exigido
nos incisos I e II do º4ø do Art. 141 da Lei nø 6.404/1976, vocÚ deseja que seu voto seja agregado aos votos das a×Ôes preferenciais a fim de eleger para o Conselho de
Administra×o o candidato com maior n·mero de votos dentre todos aqueles que concorrerem – elei×o em;separado?
15 - Requisi×o de elei×o em separado de membro do Conselho de Administra×o por acionistas minoritßrios detentores de a×Ôes preferenciais sem direito a voto, ou com
voto restrito.;;O acionista somente pode preencher este campo caso (i) tenha deixado os campos 9, 10, 11 e 12, em branco e (ii) seja ininterruptamente das a×Ôes com
as quais vota durante os trÚs meses imediatamente anteriores – realiza×o da Assembleia Geral, a comprova×o da tularidade das a×Ôes pelo perõodo mencionado
deverß ser feita mediante envio, em conjunto com este boletim dos documentos previstos no item referente –s orienta×Ôes gerais deste boletim.;;Deseja solicitar a
elei×o em separado de membro do Conselho de Administra×o, nos termos do Art. 141, º4ø, II da Lei nø 6.404/1976?
16 - O acionista somente pode preencher este campo caso (i) tenha deixado os campos 9, 10, 11 e 12, em branco e (ii) seja ininterruptamente das a×Ôes com as quais
vota durante os trÚs meses imediatamente anteriores – realiza×o da Assembleia Geral, a comprova×o da tularidade das a×Ôes pelo perõodo mencionado deverß ser
feita mediante envio, em conjunto com este boletim dos documentos previstos no item referente –s orienta×Ôes gerais deste boletim.;;Caso se verifique que nem os
titulares com a×Ôes com direito – voto, nem titulares de a×Ôes preferenciais sem direito – voto ou com voto restrito perfizeram, respectivamente, o quÍrum exigido nos
incisos I e II do º4¬ do Art. 141 da Lei nø 6.404/1976, vocÚ deseja que o seu voto seja agregado aos votos das a×Ôes com direito de voto a fim de eleger para o Conselho
de Administra×o o candidato com maior n·mero de votos dentre todos aqueles que concorrerem – elei×o em separado?
17 - O acionista somente pode preencher este campo caso seja titular ininterruptamente das a×Ôes com as quais vota durante os 3 meses imediatamente anteriores –
realiza×o da Assembleia geral.;;Elei×o em separado de membro do conselho de administra×o por acionistas minoritßrios detentores de a×Ôes com direito a voto:
;;Candidato: ;Antonio Farina.
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Votos demonstrados neste relatório foram recebidos pelo site Assembleia Digital do Itaú e foram conciliados com os registros do escriturador e com as informações de votos a distância que o
escriturador recebeu da BM&FBOVESPA, conforme as regras da Instrução CVM 561. Em decorrência dessas conciliações, alguns votos podem ter sido cancelados em decorrência de: (i) o CPF / CNPJ
informado não possuir posição de ação da Companhia; (ii) devido à desatualização de cadastro não ter sido possível identificá-lo nos registros do escriturador; (iii) a posição detida pelo investidor
estar custodiada em instituição custodiante (corretoras de valores mobiliários); ou (iv) ter sido identificado voto conflitante para o mesmo CPF / CNPJ. Em todos os casos de cancelamento, o
acionista recebeu um email informando que o voto foi cancelado. Os dados contidos neste documento refletem as informações disponíveis em nosso sistema escritural até a data de seu envio.
Contudo, em razão do tempo de processamento de atualizações cadastrais realizadas pelos investidores ou das posições por eles detidas em caso de negociações, podem haver discrepâncias entre
tais dados e as informações atuais e/ou as posições efetivamente detidas pelos respectivos investidores na data da assembleia. Para a devida conciliação dos votos recebidos, a Companhia deverá
consultar sempre as posições mais atualizadas e os dados dos investidores, disponíveis na data da assembleia, no site Itaú Securities Services - Serviço Escrituração de Ações.

* Em "Total de ações do investidor" está demonstrado e consolidado todos os tipos de ações que o acionista possui.
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Votos demonstrados neste relatório foram recebidos pelo site Assembleia Digital do Itaú e foram conciliados com os registros do escriturador
e com as informações de votos a distância que o escriturador recebeu da BM&FBOVESPA, conforme as regras da Instrução CVM 561. Em
decorrência dessas conciliações, alguns votos podem ter sido cancelados em decorrência de: (i) o CPF / CNPJ informado não possuir posição de
ação da Companhia; (ii) devido à desatualização de cadastro não ter sido possível identificá-lo nos registros do escriturador; (iii) a posição
detida pelo investidor estar custodiada em instituição custodiante (corretoras de valores mobiliários); ou (iv) ter sido identificado voto
conflitante para o mesmo CPF / CNPJ. Em todos os casos de cancelamento, o acionista recebeu um email informando que o voto foi
cancelado. Os dados contidos neste documento refletem as informações disponíveis em nosso sistema escritural até a data de seu envio.
14:00
Contudo, em razão do tempo de processamento de atualizações cadastrais realizadas pelos investidores ou das posições por eles detidas em
20/04/2022 caso de negociações, podem haver discrepâncias entre tais dados e as informações atuais e/ou as posições efetivamente detidas pelos
respectivos investidores na data da assembleia. Para a devida conciliação dos votos recebidos, a Companhia deverá consultar sempre as
* Em "Total de ações do investidor" está demonstrado e consolidado todos os tipos de ações que o acionista possui.
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