MINERVA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 67.620.377/0001-14
NIRE 35.300.344.022 | Código CVM n.º 02093-1
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2021
MAPA FINAL DE VOTAÇÃO SINTÉTICO
MINERVA S.A. (“Companhia”), em atenção ao art. 21-W, § 6º, I, da Instrução CVM n° 481, de
17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“ICVM 481”), e com referência à Assembleia
Geral Ordinária da Companhia realizada nesta data (“AGO”), divulga a seus acionistas e ao
mercado em geral o mapa final de votação sintético referente à AGO, consolidando os votos
proferidos a distância e os votos proferidos presencialmente, conforme computados na AGO.
As informações do mapa, na forma do art. 21-W, §6º, I, da ICVM 481, computando quantas
aprovações, rejeições ou abstenções recebeu cada matéria, seguem na planilha anexa.
Barretos, 12 de abril de 2021.
Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

MINERVA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 67.620.377/0001-14
NIRE 35.300.344.022 | Código CVM n.º 02093-1
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 12 DE ABRIL DE 2021
MAPA FINAL DE VOTAÇÃO SINTÉTICO

Item

Quantidade de votos

Matéria
Aprovar

Rejeitar

Abster-se

Total

-

Lavratura da ata na forma de sumário contendo transcrição apenas das deliberações
tomadas e sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes,
conforme dispõe o artigo 130, §§ 1º e 2º da Lei das S.A.

295.047.335

-

59.518.511

354.565.846

1

Demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas
explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal,
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.

347.241.757

-

7.324.089

354.565.846

2

Relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2020.

246.751.717

-

107.814.129

354.565.846

3

Proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2021.

354.565.846

-

-

354.565.846

4

Proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2020.

354.565.846

-

-

354.565.846

Item

Quantidade de votos

Matéria
Aprovar

Rejeitar

Abster-se

Total

5

Proposta da administração para a instalação do conselho fiscal da Companhia, com
funcionamento até a próxima assembleia geral ordinária da Companhia.

354.565.846

-

-

354.565.846

6

Proposta da administração para a fixação do número de 3 (três) membros efetivos e 3 (três)
membros suplentes para compor o Conselho Fiscal da Companhia.

354.565.846

-

-

354.565.846

Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal
7

Dorival Antonio Bianchi / Marcelo Scaff Padilha

354.079.295

421.910

64.641

354.565.846

Franklin Saldanha Neiva Filho / Pedro Teixeira Dall’agnol

352.674.459

421.910

1.469.477

354.565.846

Luiz Manoel Gomes Júnior / Ricardo Alves de Oliveira

349.735.656

4.765.549

64.641

354.565.846

3.999.812

-

-

354.565.846

8

Deseja solicitar a eleição em separado de membro do conselho fiscal, nos termos do art.
161, § 4º, “a”, da Lei das S.A.?

9

Proposta da administração para a fixação da remuneração global dos administradores e
membros do conselho fiscal para o exercício social de 2021.

347.076.191

7.207.456

282.199

354.565.846

10

Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do artigo 161 da Lei das S.A.?

169.029.246

-

185.536.600

354.565.846

* Este mapa utiliza a posição acionária constante dos registros da instituição prestadora de serviços de escrituração de ações da Companhia.
Eventuais variações na posição dos acionistas podem decorrer dos prazos de liquidação de operações da central depositária de ativos da B3 S.A.
- Brasil, Bolsa, Balcão e da instituição escrituradora das ações.
Barretos, 12 de abril de 2021.
Edison Ticle de Andrade Melo e Souza Filho
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

