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AVISO DE PRORROGAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SDM Nº 04/20
Prazo: 5 de maio de 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.
A Comissão de Valores Mobiliários – CVM comunica a prorrogação, até o dia 05.05.2020, do
prazo para recebimento de sugestões e comentários da Audiência Pública SDM nº 04/20, sobre a minuta
de regra que disciplinará a participação e votação a distância em assembleias de titulares de debêntures de
emissão de companhias abertas ofertas publicamente ou admitidas à negociação em mercados de valores
mobiliários.
A prorrogação por 1 (um) dia em relação ao prazo original decorre de problemas técnicos
verificados com a caixa de e-mail criada para receber as sugestões e comentários. Tais problemas já
foram solucionados, de modo que as manifestações podem ser enviadas para
audpublicaSDM0420@cvm.gov.br.
De todo modo, a CVM pede aos participantes que, na hipótese de receberem mensagens de erro
após enviar comentários para o endereço acima, reenviem tais comentários para os endereços
sdm@cvm.gov.br e cbenevides@cvm.gov.br.
A minuta de edital de audiência pública está à disposição dos interessados na página da CVM na
rede mundial de computadores (www.cvm.gov.br).

Rio de Janeiro, 4 de maio de 2020
Original assinado por
CLAUDIO DO REGO BARROS BENEVIDES
Superintendente de Desenvolvimento de Mercado (em exercício)
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