SÃO PAULO TURISMO S.A.
CNPJ/MF nº 62.002.886/0001-60
NIRE 35300015967
MAPA DE VOTAÇÃO SINTÉTICO – MAPA DO ESCRITURADOR
A SÃO PAULO TURISMO S.A. (“Companhia” ou “SPTURIS”), nos termos da Instrução CVM nº 481/09, conforme alterada (“ICVM
481/09”), mais especificamente com relação ao seu art. 21-T, §2º, vem, por meio deste, disponibilizar o mapa de votação sintético
– mapa do escriturador – relativo à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 29.04.2020.

São Paulo, 27 de abril de 2020.

RODRIGO KLUSKA ROSA
Diretor Administrativo, Financeiro e de Relação com Investidores

Av. Olavo Fontoura, 1209
São Paulo/SP – Brasil, CEP 02012-021

Empresa
Número do processo
Data Assembleia
Data Início On-line
Data Base da posição

Código da Deliberação

SAO PAULO TURISMO S.A.
2164
29/04/2020
30/03/2020
23/04/2020

Tipo da Deliberação

Hora Assembleia
Data Fim On-line

10:00
23/04/2020

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
* 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
SAO PAULO TURISMO S.A.
recebeu da BM&FBOVESPA, conforme as regras da Instrução CVM 561. Em decorrência dessas conciliações,
2164
alguns votos podem ter sido cancelados em decorrência de: (i) o CPF / CNPJ informado não possuir posição
29/04/2020
Hora Assembleia 10:00 de ação da Companhia; (ii) devido à desatualização de cadastro não ter sido possível identificá-lo nos
30/03/2020
Data Fim On-line 23/04/2020 registros do escriturador; (iii) a posição detida pelo investidor estar custodiada em instituição custodiante
23/04/2020
(corretoras de valores mobiliários); ou (iv) ter sido identificado voto conflitante para o mesmo CPF / CNPJ.
* Em "Total de ações do investidor" está demonstrado e consolidado todos os tipos de ações que o acionista possui.
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