São Paulo, 04 de maio de 2020.

Exmo. Srs.
Marcelo Barbosa
Presidente da Comissão de Valores Mobiliários
Claudio do Rego Barros Benevides
Superintendente de Desenvolvimento de Mercado (em exercício)
Flávia Martins Sant Anna Perlingeiro
Diretora
Rua Sete de Setembro, 111 – 23º andar
Rio de Janeiro - RJ
20050-901
audpublicaSDM0420@cvm.gov.br
Ref.: Audiência Pública SDM Nº 04/2020 (“AP SDM 04/2020”)

Objeto: Minuta de instrução sobre participação e votação a distância em
assembleias de titulares de debêntures de emissão de companhias abertas que
tenham sido ofertadas publicamente ou admitidas à negociação em mercados de
valores mobiliários.

Exmo. Srs.,
Primeiramente, a CFA Society Brazil (“CFA Society”) aproveita a ocasião para
parabenizar esta D. CVM pela iniciativa de propor o debate dessa importante questão,
referente ao voto à distância em assembleias de titulares de debêntures e informar
que apoia de forma geral as alterações propostas pela CVM, visto que estão alinhadas
com as medidas que vem sendo tomadas em relação à epidemia, com o objetivo de
minimizar o impacto causado pela Covid-19 no Brasil.
O trabalho foi coordenado pelo Comitê de Representação (“Advocacy
Committee”), órgão de apoio ao Conselho de Administração da CFA Society Brazil,
incumbido de analisar as iniciativas dos órgãos reguladores do mercado de capitais no
Brasil e de estudar propostas de novas regulações e alterações da regulação vigente,

oferecendo suas contribuições e opiniões com vistas a promover a disseminação das
melhores práticas em linha com o ambiente regulatório global.
Colocamo-nos desde já à disposição para um contínuo diálogo com esta D.
CVM, sempre com o objetivo de contribuir para o melhor entendimento sobre o
segmento aqui abordado e seu desenvolvimento seguro e sustentável no Brasil,
também desde já agradecendo a oportunidade de participação na presente Audiência
Pública.
Sendo então o que se apresentava para o momento, aproveitamos o ensejo da
presente para reiterarmos junto a V.Sas. nossos votos de elevada estima e distinta
consideração.
Atenciosamente,
CFA Society Brazil

Felipe Nogueira
Presidente

Flávio Papelbaum
Membro do Conselho
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