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EMPRESA PAULISTA DE TELEVISÃO S.A.

CNPJ/MF nº 46.242.004/0001-87 - NIRE nº 35.300.194.381
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os acionistas da Empresa Paulista de Televisão S.A. (“Companhia”) a comparecer à Assembleia Geral
Extraordinária, a ser realizada no dia 30/6/2022, às 14h:00min, conforme instruções abaixo, para o ﬁm de deliberar sobre
a seguinte Ordem do Dia: (i) ciência e ratiﬁcação da renúncia de determinados membros do Conselho de Administração da
Companhia; e (ii) a eleição de novos membros do Conselho de Administração a ﬁm de substituir os membros que renunciaram.
Instruções Gerais: Os documentos relativos à matéria constante da Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinária estão à
disposição dos acionistas (i) na sede social da Companhia e (ii) no link de internet já disponibilizado e enviado aos acionistas
em 21/6/2022, nos termos da legislação aplicável. Em razão das medidas restritivas impostas pelas autoridades competentes
durante a pandemia do COVID-19 e conforme autorizado pelo §1º, inciso II, do Artigo 1º da IDREI 79, a Assembleia será realizada de modo exclusivamente digital, podendo os Senhores acionistas participar e votar por meio do sistema eletrônico a ser
disponibilizado pela Companhia. Para participar e votar, por meio de sistema eletrônico, o acionista deverá enviar solicitação à
Companhia, acompanhado, na hipótese de representação por procurador, do instrumento de mandato, devidamente regularizado na forma da lei e do Estatuto Social da Companhia, para o endereço de e-mail fellipe.fernandes@corporativoep.com.br,
até 02 (dois) dias antes da data de realização da Assembleia (isto é, até às 14:00hrs do dia 28/6/2022). A Companhia enviará
aos senhores acionistas, com, no mínimo, 48 horas de antecedência da Assembleia, as regras para participação, o link de internet e os procedimentos necessários e suﬁcientes para acesso e utilização do sistema eletrônico pelo acionista. Campinas/SP,
21 de junho de 2022. José Bonifácio Coutinho Nogueira Filho - Presidente do Conselho de Administração (21, 22 e 23/6)
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