MINERVA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ n.º 67.620.377/0001-14
NIRE 35300344022
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE OUTUBRO DE 2018
MAPA FINAL DE VOTAÇÃO
Quantidade de votos
Rejeitar
Abster-se

Item

Matéria

1

Lavratura da ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, inclusive dissidências e protestos, contendo a transcrição
apenas das deliberações tomadas.

160.470.433

-

2

Aprovação da alteração do caput do art. 5º do Estatuto Social para refletir o aumento do capital social aprovado na
Reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de setembro de 2018.

141.730.033

-

3

Aprovação do aumento do capital social da Companhia no montante de até R$ 1.059.300.000,00 (um bilhão,
cinquenta e nove milhões e trezentos mil reais), com a subscrição particular de até 165.000.000 (cento e sessenta e
cinco milhões) de novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$
6,42 (seis reais e quarenta e dois centavos) por ação, fixado nos termos do artigo 170, § 1.º, inciso III, da Lei das S.A.,
a serem integralizadas em moeda corrente nacional, sendo admitida a homologação do aumento de capital
parcialmente subscrito, desde que sejam subscritas, no mínimo, 82.147.887 (oitenta e dois milhões, cento e quarenta
e sete mil, oitocentas e oitenta e sete) novas ações, correspondendo a um aumento mínimo de R$ 527.389.434,54
(quinhentos e vinte e sete milhões, trezentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e
quatro centavos), com atribuição de bônus de subscrição como vantagem adicional aos subscritores das ações objeto
do aumento de capital.

139.915.228

4

Aprovação de complemento de atividade do objeto social da Companhia, com a consequente alteração do art. 3º do
Estatuto Social.

140.078.033

5

Aprovação do aumento do limite do capital autorizado da Companhia, com a consequente alteração do art. 6º do
Estatuto Social.

139.915.228

6

Aprovação da inclusão de nova atribuição do Conselho de Administração da Companhia, com a consequente
alteração do art. 19 do Estatuto Social.

140.078.033

7

8

Aprovar

Aprovação da alteração da forma de representação da Companhia, com a consequente alteração do art. 26 do
Estatuto Social.
Aprovação do aumento do percentual previsto para a obrigatoriedade de realização de oferta pública de aquisição de
ações da Companhia como mecanismo de proteção da dispersão da base acionária da Companhia e inclusão de nova
hipótese em que não haverá obrigatoriedade de realização da referida oferta ainda que o percentual seja atingido,
com a consequente alteração do art. 46 do Estatuto Social.

-

Total
160.470.433

18.740.400

160.470.433

20.340.400

160.470.433

20.392.400

160.470.433

20.340.400

160.470.433

-

20.392.400

160.470.433

140.078.033

-

20.392.400

160.470.433

89.580.677

-

70.889.756

160.470.433

214.805

-

214.805

9

Aprovação da inclusão de novo capítulo no Estatuto Social da Companhia sobre a forma de determinação do valor do
reembolso das ações de acionista dissidente de deliberação da assembleia geral.

140.078.033

-

20.392.400

160.470.433

10

Aprovação da reforma do Estatuto Social da Companhia para adaptação às novas regras do Regulamento do Novo
Mercado.

141.730.033

-

18.740.400

160.470.433

11

Consolidação do Estatuto Social da Companhia.

141.730.033

-

18.740.400

160.470.433

12

Autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima.

140.078.033

-

20.392.400

160.470.433

Barretos, 16 de outubro de 2018.

Eduardo Pirani Puzziello
Diretor de Relações com Investidores

