PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO – AGE 29/05/2020

Prezados Acionistas do Banco ABC Brasil S.A.

Em cumprimento ao disposto na Instrução CVM nº 480, de 07 de dezembro de 2009
e na Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, apresentamos à V.Sas.,
informações adicionais pertinentes à matéria a ser debatida na Assembleia Geral
Extraordinária do Banco ABC Brasil S.A. com data prevista para o dia 29 de maio de
2020.

Atenciosamente,

Anis Chacur Neto

Sergio Ricardo Borejo

Diretor-Presidente

Diretor Vice-Presidente e de Relações
com Investidores
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BANCO ABC BRASIL S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 28.195.667/0001-06
Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária

Na forma do disposto no artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, ficam
convocados os Srs. Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária
do Banco ABC Brasil S.A., como segue:
DATA E HORÁRIO:
29 de maio de 2020, às 12:00hs.
LOCAL:
Sede social da Companhia, na Av. Cidade Jardim, 803, 2º andar, São Paulo, Capital.
ORDEM DO DIA:
Eleição dos membros do Conselho Fiscal.
DISPOSIÇÕES GERAIS:
(i) Nos termos do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, somente poderão
tomar parte e votar na Assembleia os acionistas cujas ações estejam inscritas em
seu nome em até 3 (três) dias antes da data de realização da Assembleia Geral.
(ii) Os acionistas poderão ser representados na Assembleia por procurador
constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da
Companhia, advogado ou instituição financeira, cabendo ao administrador de fundos
de investimento representar seus condôminos, observado que os acionistas pessoas
jurídicas poderão, ainda, ser representados conforme seus atos constitutivos,
devendo o mandato ser depositado na sede da Companhia, preferencialmente 24
(vinte e quatro) horas antes do início da Assembleia.
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(iii) Os acionistas que desejarem participar presencialmente devem provar a sua
qualidade como tal, apresentando na sede da Companhia documento de identidade
e comprovante expedido pela instituição custodiante (Itaú Unibanco S.A.) até o início
da Assembleia.
(iv) Nos termos do artigo 161, § 4º da Lei nº 6.404/76 os titulares de ações
preferenciais terão direito de eleger, em votação em separado, um membro e
respectivo suplente.
(v) O exercício do direito de que trata o item “iv” acima poderá ser feito através de
votação a distância, conforme instruções do Boletim de Voto a Distância
disponibilizado pela Companhia.
(vi) Nos termos do artigo 21-C, II, da Instrução CVM nº 481/09, a Assembleia será
realizada de modo parcialmente digital, podendo os acionistas participar e votar por
meio do sistema eletrônico a ser disponibilizado pela Companhia, desde que
deposite os documentos necessários para verificação da representação em até 2
dias antes da realização da assembleia, ou exercer o direito de voto mediante uso
do Boletim de Voto a Distância.
(vii) Caso o acionista já tenha enviado o Boletim de Voto a Distância, mas deseje
votar na Assembleia por meio do sistema eletrônico disponibilizado pela Companhia,
todas as instruções de voto recebidas por meio do Boletim para aquele acionista
serão desconsideradas, conforme previsão do artigo 21-C, §2º, II, da Instrução CVM
nº 481/09.
(viii) Orientações adicionais para participação por meio de sistema eletrônico serão
disponibilizadas no site http://ri.abcbrasil.com.br.
Os documentos referentes à matéria que será deliberada em Assembleia, bem como
as informações exigidas pela regulamentação vigente, estarão à disposição dos
acionistas na Sede da Companhia e serão disponibilizados no site
http://ri.abcbrasil.com.br e nos sites da CVM e B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

São Paulo, 29 de abril de 2020
Tito Enrique da Silva Neto
Vice-Presidente do Conselho de Administração
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Na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 17/04/2020 foi
requerida a instalação de Conselho Fiscal por acionistas minoritários detentores de
ações preferenciais de emissão da Companhia, com a indicação dos Srs. Fernando
Telles de Souza Froes Cardozo de Pina e Tito Leandro Carrillo Trindade de
Ávila como membro efetivo e suplente, respectivamente, nos termos do art. 161, §4º
da Lei nº 6.404/76.

Eleição de membros do Conselho Fiscal

Para subsidiar a decisão dos acionistas que poderão utilizar o Boletim de Voto a
Distância, seguem as informações indicadas nos itens 12.5 a 12.10 do Formulário de
Referência, relativamente aos membros candidatos indicados pelos acionistas
minoritários detentores de ações preferenciais de emissão da Companhia.
Este documento será reapresentado em até 15 (quinze) dias antes da data da
Assembleia para incluir as informações indicadas nos itens 12.5 a 12.10 do
Formulário de Referência relativamente aos candidatos indicados pelo Acionista
Controlador.

12.5. Em relação a cada um dos membros do Conselho Fiscal do emissor,
indicar, em forma de tabela:
Membro efetivo indicado pelos acionistas minoritários detentores de ações
preferenciais de emissão da Companhia

a. nome: Fernando Telles de Souza Froes Cardozo de Pina
b.

data de Nascimento: 09/07/1984

c.

profissão: administrador de empresas

d.

CPF ou número do passaporte: 053.699.397-13

e.

cargo eletivo ocupado: Membro do Conselho Fiscal
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f.

data de eleição: 29/05/2020

g.

data da posse: a ser informada após a homologação pelo Banco Central

h.

prazo do mandato: até a AGO de 2021

i.

outros cargos ou funções exercidos no emissor: Não há

j.

se foi eleito pelo controlador ou não: Não

k.

se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado
pelo emissor para determinar a independência: Sim. O Sr. Fernando
atende todos os requisitos de independência previstos no Regulamento
do Nível 2 de Governança Corporativa.

l.

número de mandatos consecutivos: 0

m. informações sobre:
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando:




nome e setor de atividade da empresa:
cargo:
se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii)
é controlada por acionista do emissor que detenha
participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma
mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor:

ii.
indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras
sociedades ou organizações do terceiro setor:
O Sr. Fernando Telles de Souza Froes Cardozo de Pina é graduado em
Administração de Empresas, tendo atuado na Blue Bridge Capital Fund como
estagiário na área de backoffice em 2008, no mesmo ano mudou para a empresa
Pacific Spirit Investiment Management, atuando como estagiário na área comercial
em Vancouver no Canadá. De 2009 a 2014 trabalhou na empresa Orbe
Investimentos como Associate Sênior Equity Research Analyst atuando em análise
e recomendações de novos investimentos especialmente no Brasil, Peru, Chile e
Colômbia, dentre outras atividades. Atualmente é sócio fundador da LIS Capital,
fundada em 2014, gestora de fundos de investimentos em ações em São Paulo e
membro suplente do Conselho Fiscal da Excelsior Alimentos S.A. e da Marisa
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Lojas S/A. Adicionalmente, o Sr. Fernando declara que não é considerado uma
Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável.
n.

descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido
durante os últimos 5 anos:
i.

qualquer condenação criminal: Não há

ii.

qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as
penas aplicadas: Não há

iii.

qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática
de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Não há

Membro suplente indicado pelos acionistas minoritários detentores de ações
preferenciais de emissão da Companhia

a. nome: Tito Leandro Carrillo Trindade de Ávila
b.

data de Nascimento: 08/06/1988

c.

profissão: Economista

d.

CPF ou número do passaporte: 373.953.368-44

e.

cargo eletivo ocupado: Membro Suplente do Conselho Fiscal

f.

data de eleição: 29/05/2020

g.

data da posse: a ser informada após a homologação pelo Banco Central

h.

prazo do mandato: até a AGO de 2021

i.

outros cargos ou funções exercidos no emissor: Não há.

j.

se foi eleito pelo controlador ou não: Não.

k.

se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado
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pelo emissor para determinar a independência:
Sim. O Sr. Tito atende todos os requisitos de independência previstos no
Regulamento do Nível 2 de Governança Corporativa.
l.

número de mandatos consecutivos: 0

m. informações sobre:
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando:


nome e setor de atividade da empresa



cargo:



se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é
controlada por acionista do emissor que detenha participação,
direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma
classe ou espécie de valor mobiliário do emissor:

ii.
indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras
sociedades ou organizações do terceiro setor:
O Sr. Tito é graduado em Economia pela Faculdade de Economia e Administração
da USP (FEA/USP). Atuou na Agropecuária Damha em 2010, exercendo as
atividades de suporte à mesa de operações e desenvolvimento de modelos
econômicos de precificação de commodities, mudou para a empresa Octante
Capital atuando como suporte da área de estruturação de títulos do agronegócio
(CRAS, CPPs) e no time de research para fundos de bonds e equities,
posteriormente passou a integrar a área de análise de empresas na Orbe
Investimentos. Atualmente é sócio fundador da LIS Capital, fundada em 2014,
gestora de fundos de investimentos em ações em São Paulo, além de membro do
Conselho Fiscal da Excelsior Alimentos S.A. e da Marisa Lojas S.A.
Adicionalmente, o Sr. Tito declara que não é considerado uma Pessoa Exposta
Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável.
n.

descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido
durante os últimos 5 anos:
i.

qualquer condenação criminal: Não há

ii.

qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as
penas aplicadas: Não há

iii.

qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
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administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática
de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Não há

Membros efetivos indicados pelo acionista controlador:

a.

nome: Marcel Palanch

b.

data de Nascimento: 21/05/1948

c.

profissão: administrador de empresas e contabilista

d.

CPF ou número do passaporte: 203.823.168/00

e.

cargo eletivo ocupado: Membro do Conselho Fiscal

f.

data de eleição: 29/05/2020

g.

data da posse: a ser informada após a homologação pelo Banco Central

h.

prazo do mandato: até a AGO de 2021

i.

outros cargos ou funções exercidos no emissor: atuou como membro do
Comitê de Auditoria

j.

se foi eleito pelo controlador ou não: sim

k.

se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado
pelo emissor para determinar a independência: não

l.

número de mandatos consecutivos: 0

m. informações sobre:
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando:


nome e setor de atividade da empresa:

1. Banco ABC Brasil S.A. – instituição financeira
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cargo:

Atuou como membro do comitê de auditoria no período de 08/2013 a 06/2018


se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é
controlada por acionista do emissor que detenha participação,
direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma
classe ou espécie de valor mobiliário do emissor:

No caso, é o próprio emissor.
ii.
indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras
sociedades ou organizações do terceiro setor: Não há
n.

descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido
durante os últimos 5 anos:
i.

qualquer condenação criminal: Não há

ii.

qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as
penas aplicadas: Não há

iii.

qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática
de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Não há

a. nome: Mauricio Katsumi Fukuda
b.

data de Nascimento: 06/12/1964

c.

profissão: contabilista

d.

CPF ou número do passaporte: 029.194.528-78

e.

cargo eletivo ocupado: Membro do Conselho Fiscal

f.

data de eleição: 29/05/2020

g.

data da posse: a ser informada após a homologação pelo Banco Central

h.

prazo do mandato: até a AGO de 2021

i.

outros cargos ou funções exercidos no emissor: atuou como membro do
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Comitê de Auditoria
j.

se foi eleito pelo controlador ou não: sim

k.

se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado
pelo emissor para determinar a independência: não

l.

número de mandatos consecutivos: 0

m. informações sobre:
i.

principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando:


nome e setor de atividade da empresa:

Banco ABC Brasil S.A. – instituição financeira


cargo:

Atuou como membro do comitê de auditoria no período de 08/2013 a 06/2018


se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii) é
controlada por acionista do emissor que detenha participação,
direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma
classe ou espécie de valor mobiliário do emissor

No caso, é o próprio emissor.
ii.

n.

indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras
sociedades ou organizações do terceiro setor: Não há

descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido
durante os últimos 5 anos:
i.

qualquer condenação criminal: Não há

ii.

qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as
penas aplicadas: Não há

iii.

qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática
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de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Não há

Membros suplentes indicados pelo acionista controlador:
a.
b.
c.

nome: Adriana Pallis Romano
data de Nascimento: 27/09/1968
profissão: advogada

d. CPF ou número do passaporte: 112.892.648-21
e.

cargo eletivo ocupado: Membro suplente do Conselho Fiscal

f. data de eleição: 29/05/2020
g.

data da posse: a ser informada após a homologação pelo Banco Central

h.

prazo do mandato: até a AGO de 2021

i. outros cargos ou funções exercidos no emissor: N/A
j. se foi eleito pelo controlador ou não: sim
k.

se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado
pelo emissor para determinar a independência: não

l. número de mandatos consecutivos: 0
m.

informações sobre:
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando:


nome e setor de atividade da empresa: Machado, Meyer,
Sendacz e Opice Advogados – escritório de advocacia



cargo: Sócia



se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii)
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é controlada por acionista do emissor que detenha
participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma
mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor: N/A
ii.
indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras
sociedades ou organizações do terceiro setor: N/A
n.

descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido
durante os últimos 5 anos:
i. qualquer condenação criminal: Não há
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as
penas aplicadas: Não há
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática
de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Não há

a. nome: Nei Schilling Zelmanovits
b. data de Nascimento: 28/10/1965
c.

profissão: advogado
d. CPF ou número do passaporte: 066.538.018-61

e.

cargo eletivo ocupado: Membro suplente do Conselho Fiscal

f. data de eleição: 29/05/2020
g.

data da posse: a ser informada após a homologação pelo Banco Central

h.

prazo do mandato: até a AGO de 2021

i. outros cargos ou funções exercidos no emissor: N/A
j. se foi eleito pelo controlador ou não: sim
k.

se é membro independente e, caso positivo, qual foi o critério utilizado
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pelo emissor para determinar a independência: não
l. número de mandatos consecutivos: 0
m.

informações sobre:
i. principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos,
indicando:


nome e setor de atividade da empresa: 1. Machado, Meyer,
Sendacz e Opice Advogados – escritório de advocacia



cargo: Sócio



se a empresa integra (i) o grupo econômico do emissor ou (ii)
é controlada por acionista do emissor que detenha
participação, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma
mesma classe ou espécie de valor mobiliário do emissor: N/A

ii.
indicação de todos os cargos de administração que ocupe em outras
sociedades ou organizações do terceiro setor:
Atuou como membro do Conselho de Administração da Cia. Hering até 2018.
n.

descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido
durante os últimos 5 anos:
i. qualquer condenação criminal: Não há
ii. qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as
penas aplicadas: Não há
iii. qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática
de uma atividade profissional ou comercial qualquer: Não há

12.6. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro do
conselho de administração ou do conselho fiscal no último exercício, informar,
em formato de tabela, o percentual de participação nas reuniões realizadas
pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham ocorrido após a posse
no cargo
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Os membros indicados para compor o Conselho Fiscal não atuaram como membro
do Conselho de administração ou do Conselho Fiscal da Companhia no último
exercício.

12.7. Fornecer as informações mencionadas no item 12.5 em relação aos
membros dos comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de
risco, financeiro e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não
sejam estatutários.
Os membros indicados para compor o Conselho Fiscal não atuaram como membros
de quaisquer Comitês da Companhia no último exercício.

12.8. Em relação a cada uma das pessoas que atuaram como membro dos
comitês estatutários, bem como dos comitês de auditoria, de risco, financeiro
e de remuneração, ainda que tais comitês ou estruturas não sejam
estatutários, informar, em formato de tabela, o percentual de participação nas
reuniões realizadas pelo respectivo órgão no mesmo período, que tenham
ocorrido após a posse no cargo.

Os membros indicados para compor o Conselho Fiscal não atuaram como membros
de quaisquer Comiitês da Companhia no último exercício.

12.9. Informar a existência de relação conjugal, união estável ou parentesco
até o segundo grau entre:
a.

administradores do emissor:

b.

(i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas,
diretas ou indiretas, do emissor:

c.

(i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou
indiretas e (ii) controladores diretos ou indiretos do emissor:

d.

(i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades
controladoras diretas e indiretas do emissor:

As informações solicitadas neste item não se aplicam aos membros indicados para
compor o Conselho Fiscal.
12.10. Informar sobre relações de subordinação, prestação de serviço ou
controle mantidas, nos 3 últimos exercícios sociais, entre administradores do
emissor e:
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a.

b.
c.

sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor, com exceção
daquelas em que o emissor detenha, direta ou indiretamente, a totalidade
do capital social:
controlador direto ou indireto do emissor:
caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de
sua controlada ou controladoras ou controladas de alguma dessas
pessoas:

As informações solicitadas neste item não se aplicam aos membros indicados para
compor o Conselho Fiscal.
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