B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
CNPJ nº 09.346.601/0001-25
NIRE 35.300.351.452

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Mapas sintético de voto a distância

A B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3” ou “Companhia”) comunica que, nos termos da
Instrução CVM nº 481/09, teve acesso na data de hoje ao mapa sintético de votação
relativo à consolidação das instruções de voto transmitidas pelos acionistas ao agente
de custódia, depositário central e ao escriturador, identificando as orientações de voto
para cada item constante dos boletins de voto à distância, incluindo as matérias
submetidas à deliberação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária a serem
realizadas em 29 de abril de 2019. As informações dos mapas sintético encontram-se
na planilha anexa.
São Paulo, 26 de abril de 2019
Daniel Sonder
Diretor Executivo Financeiro, Corporativo e de Relações com Investidores

Relações com Investidores: +55 11 2565-4729/5165/4207/7451/7935 | RI@B3.COM.BR

Mapa sintético de voto a distância
Assembleia Geral Ordinária (AGO) - 29/04/2019 às 11h
Código da
Deliberação
1

2

Descrição da Deliberação
Proposta da Administração: aprovar as contas dos administradores e as
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em
31/12/2018.

Voto Deliberação
Abster-se
Aprovar
Rejeitar

Proposta da Administração: deliberar sobre a destinação do lucro líquido do
exercício social encerrado em 31/12/2018 nos seguintes termos:
Abster-se
(i) R$ 1.434.999.512,28 a título de juros sobre capital próprio, imputados à
conta dos dividendos obrigatórios, já pagos aos acionistas; e
(ii) R$ 652.444.502,54 para constituição da reserva estatutária para
Aprovar
investimentos e composição dos fundos e mecanismos de salvaguarda da
Companhia.
Rejeitar

Quantidade
de ações
136.412.375
592.582.861
1.560.047

727.435.189

-

3

Proposta da Administração: definir que o Conselho de Administração da
Companhia será composto por 11 membros no mandato 2019-2021.

Abster-se
Aprovar
Rejeitar

792.200
728.203.036
-

4

Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do
Conselho de Administração, nos termos do Art. 141 da Lei 6.404/76?

Abster-se
Não
Sim

510.448.243
145.402.415
73.144.578

Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - Chapa Proposta

Abster-se
Aprovar
Rejeitar

3.729.506
720.196.544
5.069.186

6

Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrála, os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo
conferidos à chapa escolhida?

Abster-se
Não
Sim

1.944.800
630.647.381
96.403.055

Abster-se

34.686.830

7

Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos
correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais
igualitários pelos membros da chapa que você escolheu? [Caso o acionista
opte por “abster-se” e a eleição ocorra pelo processo de voto múltiplo, seu
voto deve ser computado como abstenção na respectiva deliberação da
assembleia.]

Não

12.683.900

Sim

681.624.506

5

Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação
da % (porcentagem) dos votos a ser atribuída

Ana Carla Abrão Costa
Antonio Carlos Quintella
Cassiano Ricardo Scarpelli
Claudia Farkouh Prado
Edgar da Silva Ramos
Florian Bartunek
Eduardo Mazzilli de Vassimon
Guilherme Afonso Ferreira
José de Menezes Berenguer Neto
José Lucas Ferreira de Melo
José Roberto Machado Filho

Proposta da Administração: ratificar a remuneração global efetivamente
paga à Diretoria no exercício de 2018 no valor de R$ 52.223.760,10.

Abster-se
Aprovar
Rejeitar

8

9

10

Proposta da Administração: aprovar, para o exercício de 2019, a
remuneração global dos membros do Conselho de Administração em até R$ Abster-se
R$ 18.204 mil, valor esse que inclui agora, na forma determinada pela CVM,
a melhor estimativa do valor dos encargos incidentes sobre o componente
de longo prazo baseado em ações, estando tais encargos sujeitos a
Aprovar
acréscimo futuro em função da valorização das ações da companhia ou de
eventual alteração da alíquota legalmente aplicável, conforme detalhado na
Proposta da Administração.
Rejeitar

62.249.934
62.249.934
62.249.934
62.249.934
62.249.934
71.750.734
62.249.934
62.803.044
62.249.934
62.249.934
62.249.934
21.351.364
706.903.417
740.455
10.671.064

698.549.885

19.774.287

11

12

13

14

15

Proposta da Administração: Aprovar, para o exercício de 2019, a
remuneração global dos membros da Diretoria em até R$ 81.502 mil, valor Abster-se
esse que inclui agora, na forma determinada pela CVM, a melhor estimativa
do valor dos encargos incidentes sobre a parcela variável da remuneração
Aprovar
baseada em ações, estando tais encargos sujeitos a acréscimo futuro em
função da valorização das ações da companhia ou de eventual alteração da
alíquota legalmente aplicável, conforme detalhado na Proposta da
Rejeitar
Administração.

655.408.851

Questão Regulatória Simples: Deseja solicitar a instalação do conselho
fiscal, nos termos do Art. 161 da Lei nº 6.404 de 1976, somando os seus
votos àqueles dos acionistas titulares de participação superior ao mínimo

Abster-se
Aprovar
Rejeitar

32.054.841
688.154.941
8.785.454

Eleição do conselho fiscal por chapa única
Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - Chapa Proposta

Abster-se
Aprovar
Rejeitar

11.097.516
717.897.720
-

Caso um dos candidatos que compõem a chapa deixe de integrá-la para
Abster-se
acomodar a eleição em separado de que trata os arts. 161, § 4º, e 240 da Lei
Não
nº 6.404, de 1976, os votos correspondentes às suas ações podem continuar
Sim
sendo conferidos à chapa escolhida?

630.544.381

Proposta da Administração: Uma vez instalado, fixar a remuneração do
Conselho Fiscal, nos termos da legislação societária, em R$ 331.200,00.

Abster-se
Aprovar
Rejeitar

20.384.164

53.202.221

9.537.469

88.913.386
13.054.287
715.940.949
-

Mapa sintético de voto a distância
Assembleia Geral Extraordinária (AGE) - 29/04/2019 às 11h
Código da
Deliberação

1

2

3

4

5

6

7

8

Descrição da Deliberação

Voto
Deliberação

Proposta da Administração: deliberar sobre as seguintes alterações do
Abster-se
Estatuto Social da Companhia, conforme detalhadas com marcas de revisão
na Proposta da Administração, para:
Aprovar
A) alterar a expressão do capital social da Companhia de sorte a refletir o
aumento aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em
Rejeitar
14/12/2018.
Proposta da Administração: deliberar sobre as seguintes alterações do
Abster-se
Estatuto Social da Companhia, conforme detalhadas com marcas de revisão
na Proposta da Administração, para:
Aprovar
B) modificar atribuições dos órgãos da administração de modo a otimizar os
Rejeitar
processos decisórios e de governança da Companhia;
Proposta da Administração: deliberar sobre as seguintes alterações do
Abster-se
Estatuto Social da Companhia, conforme detalhadas com marcas de revisão
na Proposta da Administração, para:
Aprovar
C) simplificar a redação dos dispositivos estatutários, inclusive eliminando
conteúdo meramente replicado da legislação e da regulamentação em vigor;
Rejeitar
Proposta da Administração: deliberar sobre as seguintes alterações do
Abster-se
Estatuto Social da Companhia, conforme detalhadas com marcas de revisão
Aprovar
na Proposta da Administração, para:
D) ajustar a redação do artigo 76, §1º, ao Parecer de Orientação CVM nº 38;
Rejeitar

Quantidade
de ações
747.843.490
792.200
746.938.290
113.000
747.730.490
113.000
59.188.712
217.520.359
471.134.419

Proposta da Administração: deliberar sobre as seguintes alterações do
Estatuto Social da Companhia, conforme detalhadas com marcas de revisão
na Proposta da Administração, para:
E) excluir a disposição transitória prevista no artigo 79, dado o término do
respectivo prazo de vigência;

Abster-se

Rejeitar

-

Proposta da Administração: deliberar sobre as seguintes alterações do
Estatuto Social da Companhia, conforme detalhadas com marcas de revisão
na Proposta da Administração, para:
F) outros ajustes de terminologia, redação, referência cruzada e
renumeração;

Abster-se

-

Aprovar

Aprovar
Rejeitar

747.843.490

747.843.490
-

Proposta da Administração: deliberar sobre as seguintes alterações do
Abster-se
Estatuto Social da Companhia, conforme detalhadas com marcas de revisão
na Proposta da Administração, para:
Aprovar
G) consolidar tais propostas de alteração estatutária e aquelas aprovadas na
Rejeitar
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 4/5/2018.

747.843.490

Proposta da Administração: Deliberar sobre alterações no Plano de
Concessão de Ações da Companhia, conforme detalhadas na Proposta da
Administração divulgada ao mercado nesta data.

61.488.076
319.802.918
366.552.496

Abster-se
Aprovar
Rejeitar

-

-

