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DIVULGAÇÃO DO MAPA DE VOTAÇÃO CONSOLIDADO À DISTÂNCIA PARA A
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2019
A MINERVA S.A. (“Companhia”), nos termos do artigo 21-W, parágrafo 3º, da
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 481, de 17 de dezembro de
2009, conforme alterada, divulga aos seus acionistas e ao mercado em geral o
mapa de votação sintético consolidando votos exercidos pelos acionistas da
Companhia à distância para cada uma das matérias submetidas à deliberação da
Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 25 de abril de 2019 (“AGO”),
com as indicações do total de aprovações, rejeições e abstenções proferidas
pelas ações votantes em cada matéria constante da ordem do dia da AGO. Nesse
sentido, o mapa de votação sintético consolidado encontra-se no Anexo I à
presente divulgação.

Barretos, 24 de abril de 2019.

Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho
Diretor de Finanças e de Relações com Investidores

Anexo I
Mapa de Votação Sintético Consolidado – AGO
CÓDIGO DA
DELIBERAÇÃO
/ QUESTÃO
DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO
(BOLETIM DE
(BOLETIM DE VOTO À DISTÂNCIA)
VOTO À
DISTÂNCIA)
1.
Deliberar sobre as contas dos administradores, o relatório da
administração e as demonstrações financeiras da Companhia,
acompanhadas do relatório anual dos auditores independentes,
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.
2.

3.

VOTO DA
DELIBERAÇÃO

Aprovar
Abster-se
Rejeitar

QUANTIDADE
DE AÇÕES

14.125.002
680.543
0

Deliberar sobre a proposta da diretoria para a destinação do resultado Aprovar
face à apuração de prejuízo líquido referente ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018, no valor de R$ 1.264.783.640,11 Abster-se
(um bilhão, duzentos e sessenta e quatro milhões, setecentos e oitenta e
três mil e seiscentos e quarenta reais e onze centavos), que será Rejeitar
integralmente destinado à conta de “Prejuízos Acumulados”, bem como
consignar que não haverá distribuição de dividendos aos acionistas da
Companhia, dada a inexistência de lucro líquido, não sendo, portanto,
apresentada proposta de orçamento de capital para o exercício de 2019.

14.805.545

Deliberar sobre a instalação do conselho fiscal da Companhia, com Aprovar
funcionamento até a próxima assembleia geral ordinária da Abster-se
Companhia.
Rejeitar

14.805.545
0
0

0
0

CÓDIGO DA
DELIBERAÇÃO
/ QUESTÃO
DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO
VOTO DA
(BOLETIM DE
(BOLETIM DE VOTO À DISTÂNCIA)
DELIBERAÇÃO
VOTO À
DISTÂNCIA)
4.
Fixar o número de 3 (três) membros do conselho fiscal da Companhia, Aprovar
e respectivos suplentes, com prazo de gestão até a próxima assembleia Abster-se
geral ordinária da Companhia.
Rejeitar
5.

6.

7.

QUANTIDADE
DE AÇÕES

14.805.545
0
0

Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - Chapa Única
Chapa Única
Dorival Antonio Bianchi / Marcelo Scaff Padilha
Luiz Manoel Gomes Júnior / Emerson Cortezia de Souza
Luiz Claudio Fontes / Newton Klayton dos Anjos Mencinaukis

Aprovar

10.505.545

Abster-se

4.300.000

Caso um dos candidatos que compõem a chapa deixe de integrá-la para
acomodar a eleição em separado de que trata os arts. 161, § 4º, e 240 da
Lei nº 6.404, de 1976, os votos correspondentes às suas ações podem
continuar sendo conferidos à chapa escolhida?
Fixar a remuneração global dos administradores em até R$
29.844.019,97 (vinte e nove milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil
e dezenove reais e noventa e sete centavos), bem como determinar a
remuneração dos membros do conselho fiscal, não podendo ser
inferior, para cada membro em exercício, a 10% (dez por cento) da
remuneração que, em média, for atribuída a cada diretor, não
computados benefícios, verbas de representação e participação nos

Sim
Abster-se
Não

Rejeitar

Aprovar

Abster-se
Rejeitar

0
260.598
4.300.000
10.244.947
218.300

4.300.000
10.287.245

CÓDIGO DA
DELIBERAÇÃO
/ QUESTÃO
(BOLETIM DE
VOTO À
DISTÂNCIA)
8.

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO
(BOLETIM DE VOTO À DISTÂNCIA)

VOTO DA
DELIBERAÇÃO

lucros, nos termos do § 3º do artigo 162 da Lei nº 6.404, de 1976.
Os acionistas minoritários detentores de ações com direito a voto Sim
desejam adotar o mecanismo de eleição em separado de membro do Abster-se
conselho fiscal?
Não

QUANTIDADE
DE AÇÕES

769.641
13.461.025
574.879

