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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Mapa sintético consolidado de voto a distância
A BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“Companhia”)
comunica que, nos termos da Instrução CVM nº 481/09, conforme alterada, e da
Deliberação CVM nº741/15, divulga o mapa de votação sintético consolidando as
instruções de voto proferidas à distância para cada item constante no boletim de voto
à distância, incluindo as matérias submetidas à deliberação da Assembleia Geral
Ordinária a ser realizada em 18 de abril de 2016. As informações do mapa sintético
consolidado encontram-se na planilha anexa.

São Paulo, 15 de abril de 2016

Daniel Sonder
Diretor Executivo Financeiro, Corporativo e de Relações com Investidores
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Mapa Sintético Consolidado
Assembleia Geral Ordinária (AGO) - 18/04/2016 às 11h
Codigo da
Deliberação
1

2

3

4

5

Descricão da Deliberação
Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em
31/12/2015

Voto
Deliberação
Abster-se
Rejeitar
Aprovar

Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado
em 31/12/15, conforme proposta da Administração, nos seguintes termos: Abster-se
(i) R$1.242.614.000,00 à conta de dividendos obrigatórios, montante este
que já foi pago aos acionistas por meio de dividendos intermediários e juros
sobre capital próprio relativos ao exercício de 2015, no valor de
Rejeitar
R$223.581.000,00 e R$1.019.033.000,00, respectivamente; e (ii)
R$959.624.045,10 para constituição da reserva estatutária para
investimentos e composição dos fundos e mecanismos de salvaguarda da
Aprovar
Companhia.
Eleger membro para compor o Conselho de Administração, conforme
proposta da Administração da Companhia. Candidato - Laércio José de
Lucena Cosentino

Abster-se

Fixar, para o exercício de 2016, a remuneração global dos membros do
Conselho de Administração em até R$9.074 mil e da Diretoria em até
R$40.153 mil conforme proposta da Administração da Companhia.

Abster-se

Rejeitar
Aprovar
Rejeitar
Aprovar

Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei Abster-se
nº 6.404, de 1976?
Não
Sim

6

Em caso de segunda convocação dessa Assembleia Geral, as instruções de
voto constantes nesse boletim podem ser consideradas também para a
realização da Assembleia em segunda convocação?

Abster-se

Quantidade
de Ações
11.051
25.263.549
11.051

-

25.263.549
11.051
25.263.549
11.051
25.263.549
24.134.079
1
1.140.520
11.051

Não

20

Sim

25.263.529

