BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
CNPJ/MF 92.702.067/0001-96
Companhia Aberta – NIRE 43300001083

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Mapa Sintético de Votação
Nos termos da Instrução CVM nº 481/09, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A ("Banrisul") divulga o mapa de votação relativo à consolidação das instruções de votos válidos
proferidas a distância, enviados ao escriturador e recebidos da B3 Brasil Bolsa Balcão, para cada item constante no boletim de voto, incluindo a matéria submetida à deliberação da
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 09 de abril de 2018, às 14:00h. Abaixo seguem as informações do mapa sintético do Banrisul, Companhia Aberta, com sede na
Rua Capitão Montanha, 177 / 4º andar, Bairro Centro Histórico, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90010-040.

Item

Descrição

1

Indicação de candidatos ao conselho de administração por acionistas detentores
de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito (o acionista
deverá preencher este campo caso tenha deixado o campo de eleição geral em
branco e seja titular ininterruptamente das ações com as quais vota durante os 3
meses imediatamente anteriores à realização da assembleia geral)
(Preferencialistas)

2

Candidato

Adriano Cives Seabra

Caso se verifique que nem os titulares de ações com direito a voto nem os
titulares de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito
perfizeram, respectivamente, o quórum exigido nos incisos I e II do § 4o do art.
141 da Lei nº 6.404, de 1976, você deseja que seu voto seja agregado aos votos
das ações com direito a voto a fim de eleger para o conselho de administração o
candidato com o maior número de votos dentre todos aqueles que, constando
deste boletim de voto a distância, concorrerem à eleição em separado?

Porto Alegre, 06 de abril de 2018.

Ricardo Richiniti Hingel
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Voto

Quantidade de % sobre o total
Ações
de votos

Aprovar

71.951.043

83,19%

Rejeitar

1.278.197

1,48%

Abster-se

13.258.982

15,33%

Sim

58.069.330

67,14%

Não

8.142.680

9,41%

Abster-se

20.276.212

23,45%

