BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
CNPJ nº 09.346.601/0001-25
NIRE 35.300.351.452

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Mapa sintético de voto a distância

A BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“Companhia,
B3”) comunica que, nos termos da Instrução CVM nº 481/09, conforme alterada, e da
Deliberação CVM nº 741/15, teve acesso na data de hoje ao mapa sintético de votação
relativo à consolidação das instruções de voto transmitidas pelos acionistas ao
depositário central e ao escriturador, identificando as orientações de voto para cada item
constante do boletim de voto à distância, incluindo as matérias submetidas à deliberação
das Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 14 de junho de 2017. As
informações do mapa sintético encontram-se na planilha anexa.
São Paulo, 12 de junho de 2017
Daniel Sonder
Diretor Executivo Financeiro, Corporativo e de Relações com Investidores

Relações com Investidores: +55 11 2565-4834/7938/4207/4418/4729 | RI@B3.COM.BR
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Mapa sintético de voto a distância
Assembleia Geral Extraordinária (AGE) - 14/06/2017 às 11h
Código da
Deliberação
1

2

Descrição da Deliberação
Aprovar os termos e condições do protocolo e justificação de incorporação Abster-se
da CETIP S.A. – Mercados Organizados (“CETIP”) pela B3, celebrado em 12 de
Aprovar
maio de 2017, entre as administrações da B3 e da CETIP (“Incorporação”)
(“Protocolo e Justificação”).
Rejeitar
Ratificar a nomeação da empresa especializada PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes (CNPJ sob nº 61.562.112/0001-20), como
responsável pela elaboração do laudo de avaliação a valor contábil do
patrimônio líquido da CETIP, para a incorporação da CETIP pela B3 (“Laudo
de Avaliação”).
Aprovar o Laudo de Avaliação.
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Voto Deliberação

Abster-se
Aprovar
Rejeitar

Abster-se
Aprovar
Rejeitar
Aprovar a Incorporação proposta nos termos do Protocolo e Justificação.
Abster-se
Aprovar
Rejeitar
Autorizar os administradores da B3 a praticar todos os atos necessários à
Abster-se
conclusão da Incorporação
Aprovar
Rejeitar
Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei Abster-se
nº 6.404, de 1976?
Não
Sim
Em caso de segunda convocação da Assembleia Geral Extraordinária, as
Abster-se
instruções de voto constantes neste boletim podem ser consideradas
Não
também para a realização em segunda convocação?
Sim

Quantidade
de ações
124.256
656.929.619
83.300
656.970.575
83.300
656.970.575
124.256
656.929.619
83.300
656.970.575
449.472.839
809.500
206.771.536
449.472.839
207.581.036

