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BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. 

CNPJ/MF nº 34.169.557/0001-72 | NIRE nº 31.300.039.439 

COMPANHIA ABERTA 

 

DIVULGAÇÃO DO MAPA FINAL DE VOTAÇÃO SINTÉTICO 

 

O BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. (“Companhia”), nos termos do artigo 21-W, parágrafo 6º, inciso 

I, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada, 

e do artigo 21, inciso XIII, da Instrução da CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, divulga aos 

seus acionistas e ao mercado em geral o mapa final de votação sintético que consolida as instruções de voto proferidas 

presencialmente por seus acionistas para cada uma das matérias submetidas à deliberação da Assembleia Geral 

Ordinária realizada nesta data às 15:00 horas (“AGO”), com as indicações do total de aprovações, rejeições e 

abstenções para cada matéria constante da ordem do dia da AGO. 

 

Uma vez que não se verificou o exercício do voto a distância pelos acionistas da Companhia em relação às matérias 

submetidas à deliberação da AGO, o mapa ora divulgado reflete apenas os votos proferidos presencialmente na AGO. 

 

 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

CLASSE DE 

AÇÕES 

VOTANTES 

VOTO DA DELIBERAÇÃO E 

QUANTIDADE DE AÇÕES 

Aprovar 

(Sim) 

Rejeitar 

(Não) 

Abster-

se 

Ordem do dia: “Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as 

demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2018, as quais 

foram integralmente publicadas no “Diário Oficial de Minas Gerais” edição de 

02/03/2019, no jornal “O Tempo” edição de 01/03/2019, e sob a forma de extrato, no 

jornal “Folha de São Paulo – Regional São Paulo”, edição de 12/03/2019.” 

Ordinárias 4.041.420 X 9 

Ordem do dia: “Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social 

encerrado em 31/12/2018, incluindo ratificar a disponibilização de dividendos 

referentes ao exercício de 2018, a serem pagos pela Companhia em 02/04/2019.” 

Ordinárias 4.041.429 X X 

Ordem do dia: “Fixar a remuneração global anual dos administradores para o 

exercício social de 2019.”  
Ordinárias 4.041.420 X 9 

 

 

Belo Horizonte, 16 de abril de 2019. 
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