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AVISO AOS ACIONISTAS 
 

 

Technos S.A. (BM&FBOVESPA: TECN3), companhia aberta com sede na cidade e Estado do Rio 

de Janeiro, na Avenida das Américas, nº. 3434, 3º andar, bloco 01, Barra da Tijuca, (“Companhia” 

ou “Technos”) comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, nos termos da legislação 

aplicável, que recebeu de acionistas representando 2,52% do capital social da Companhia 

correspondência indicando uma chapa alternativa para a eleição do Conselho de Administração da 

Companhia (“Chapa Alternativa”).  

A Companhia informa que a descrição completa da Chapa Alternativa, bem como a experiência 

profissional dos seus candidatos, declarações e demais informações exigidas pela Instrução CVM 

nº 481/09 constam da Proposta de Administração reapresentada na presente data, tendo em vista a 

inclusão da referida chapa. 

Nos termos dos artigos 21-L, §1º, inciso I, alínea “a” c/c 21-A, §3º, inciso I, o boletim de voto a 
distância foi igualmente reapresentado nesta data para incluir a Chapa Alternativa. 

Por fim, a Companhia esclarece que (i) os votos já proferidos pelos acionistas em relação à 

deliberação sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração constante dos boletins de 

voto a distância já enviados à Companhia serão considerados válidos, salvo se o acionista 

encaminhar nova instrução de voto, conforme previsto no artigo 21-A, § 4º, da Instrução CVM nº 

481/2009; (ii) a data limite para que o acionista, caso queira, encaminhe novo boletim à Companhia 

permanece a mesma anteriormente divulgada; e (iii) para evitar que sua instrução de voto possa ser 

considerada conflitante, é recomendável que o acionista encaminhe sua eventual nova instrução 

para o mesmo prestador de serviço anteriormente utilizado.  

Rio de Janeiro, 08 de abril de 2019. 
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