M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
Companhia Aberta – CVM nº 20338
CNPJ nº 07.206.816/0001‐15
NIRE 2330000812‐0

MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO A DISTÂNCIA - CONSOLIDADO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 09 DE ABRIL DE 2020

M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS ("Companhia") nos termos da Instrução CVM nº
481/09, conforme alterada, divulga o mapa sintético de votação recebido do escriturador consolidando as instruções
de voto transmitidas pelos acionistas por meio de seus respectivos agentes de custódia ao depositário central e ao
escriturador e diretamente à Companhia, identificando quantas aprovações, rejeições ou abstenções recebeu cada
item constante dos boletins de voto a distância, em relação às matérias que serão submetidas à deliberação da
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 09 de abril de 2020.

Eusébio‐CE, 08 de abril de 2020.

Gustavo Lopes Theodozio
Vice-Presidente de Investimentos e Controladoria
Diretor de Relações com Investidores

MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO À DISTÂNCIA RECEBIDO DO ESCRITURADOR
Assembleia Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 09 de abril de 2020
DELIBERAÇÕES RELACIONADAS À AGO
QUANTIDADE DE AÇÕES
DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO

APROVAR /
SIM

1. Deliberar, em assembleia geral ordinária, acerca do relatório anual da
administração e as demonstrações financeiras acompanhadas do parecer dos
auditores independentes relativas ao exercício social encerrado em 31 de 22.869.127
dezembro de 2019.
2. Deliberar, em assembleia geral ordinária, acerca da destinação do lucro líquido
do exercício de 2019, conforme proposta do Conselho de Administração em
reunião realizada em 06/03/2020.

REJEITAR /
NÃO

ABSTER-SE

216.297

3.258.299

9.465.442

16.302.281

576.000

24.199.972

298.751

1.845.000

2.784.389

22.472.198

1.087.136

2.785.489

576.000

22.982.234

Eleição do conselho de administração por chapa única
CHAPA ÚNICA
Maria Consuelo Saraiva Leão Dias Branco (Presidente) / Maria Regina Saraiva
Leão Dias Branco (Suplente)
Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco (Vice-Presidente) / Vera Maria
Rodrigues Ponte (Suplente)
Maria das Graças Dias Branco da Escóssia (Membro efetivo) /Francisco
Marcos Saraiva Leão Dias Branco (Suplente)
Fernando Fontes Iunes (Membro efetivo independente) / Francisco Ivens de Sá
Dias Branco Júnior (Suplente)
Guilherme Affonso Ferreira (Membro efetivo independente) / Daniel Mota
Gutiérrez (Suplente)
Daniel Perecim Funis (Membro efetivo independente) / Luiza Andréa Farias
Nogueira (Suplente)
3. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa (Os votos indicados neste
campo serão desconsiderados caso o acionista detentor de ações com direito a
voto também preencha os campos presentes na eleição em separado de
membro do conselho de administração e a eleição em separado de que tratam
esses campos ocorra) - CHAPA ÚNICA
4. Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrála, os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos
à chapa escolhida?
5. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos
correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais
igualitários pelos membros da chapa que você escolheu? [Caso o acionista opte
por “abster-se” e a eleição ocorra pelo processo de voto múltiplo, seu voto deve
ser computado como abstenção na respectiva deliberação da
assembleia.]
6. Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação
da %(porcentagem) dos votos a ser atribuída
Maria Consuelo Saraiva Leão Dias Branco (Presidente) / Maria Regina Saraiva 464.072
Leão Dias Branco (Suplente) [ ] %
Francisco Cláudio Saraiva Leão Dias Branco (Vice-Presidente) / Vera Maria
Rodrigues Ponte (Suplente) [ ] %

464.072

Maria das Graças Dias Branco da Escóssia (Membro efetivo) / Francisco
Marcos Saraiva Leão Dias Branco (Suplente) [ ] %

464.072

Fernando Fontes Iunes (Membro efetivo independente) / Francisco Ivens de Sá 464.072
Dias Branco Júnior (Suplente) [ ] %
Guilherme Affonso Ferreira (Membro efetivo independente) / Daniel Mota
Gutiérrez (Suplente) [ ] %

1.040.072

Daniel Perecim Funis (Membro efetivo independente) / Luiza Andréa Farias
464.072
Nogueira (Suplente) [ ] %
7. Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei
23.801.094
nº 6.404, de 1976?
8. Deseja requerer a adoção do procedimento de voto múltiplo para a eleição
do Conselho de Administração, nos termos do artigo 141 da Lei nº 6.404 de
1976?

1.066.381

593.900

1.948.729

1.259.421

24.017.921

DELIBERAÇÕES RELACIONADAS À
AGE
QUANTIDADE DE AÇÕES

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO

1. Deliberar, em assembleia geral extraordinária, acerca da alteração da
remuneração global anual da administração para o exercício de 2019
aprovada na Assembleia de 18 de abril de 2019, nos termos da proposta
da administração.
2. Deliberar, em assembleia geral extraordinária, acerca da fixação da
remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício
de 2020, nos termos da proposta da administração.

APROVAR /
SIM

REJEITAR /
NÃO

ABSTERSE

8.707.097

19.057.084

576.000

27.488.277

275.904

576.000

