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ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Mapa sintético consolidado final de votação

A B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3” ou “Companhia”) comunica que, nos termos da
Instrução CVM nº 481/09, divulga o mapa final de votação relativo à consolidação das
instruções de votos de acionistas proferidas a distância e as instruções de votos
proferidas presencialmente para cada item constante do boletim de voto, incluindo as
matérias submetidas à deliberação da Assembleia Geral Ordinária de 23 de abril de
2018. Não houve quórum suficiente para a instalação da Assembleia Geral
Extraordinária também convocada para esta data. As informações do mapa sintético
consolidado final encontram-se na planilha anexa.
São Paulo, 23 de abril de 2018
Daniel Sonder
Vice-Presidente Financeiro, Corporativo e de Relações com Investidores

Relações com Investidores: +55 11 2565-4729/4207/7451/7935/5115 | RI@B3.COM.BR

Mapa sintético consolidado final de votação
Assembleias Geral Ordinária (AGO) - 23/04/2017 às 11h
Código da
Deliberação

Descrição da Deliberação

Voto Deliberação

1

Proposta da Administração: aprovar as contas dos administradores e as
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em
31/12/2017.

2

Proposta da Administração: deliberar sobre a destinação do lucro líquido do
exercício social encerrado em 31/12/2017, conforme Proposta da
Abster-se
Administração, nos seguintes termos:
(i) R$ 923.007.000,00 à conta de dividendos obrigatórios, montante este que
já foi pago aos acionistas por meio de juros sobre capital próprio relativos ao Aprovar
exercício de 2017; e
(ii) R$ 373.232.908,78 para constituição da reserva estatutária para
investimentos e composição dos fundos e mecanismos de salvaguarda da
Rejeitar
Companhia.

3

4

Proposta da Administração: fixar, para o exercício de 2018, a remuneração
global dos membros do Conselho de Administração em até R$ 15.151 mil e
dos membros da Diretoria em até R$ 51.385 mil, conforme Proposta da
Administração.

Abster-se
Aprovar
Rejeitar

Abster-se

Quantidade de % sobre total
ações
de votos
145.741.178
1.135.904.139
-

11,37%
88,63%
0,00%

1.297.399

0,10%

1.280.347.918

99,90%

21.701.704

0,00%
1,69%

Aprovar

946.871.583

73,46%

Rejeitar

313.072.030

24,85%

51.665.422
54.291.066
1.175.688.829

4,03%
4,24%
91,73%

Questão regulatória que não compõe a Proposta da Administração: deseja Abster-se
solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº
Não
Sim
6.404, de 1976?

