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Empresa
Número do processo
Data Assembleia
Data Início On-line
Data Base da posição

PBG S.A.
746
30/04/2018
31/03/2018
24/04/2018

Hora Assembleia
Data Fim On-line

10:30
24/04/2018

Votos demonstrados neste relatório foram recebidos pelo site Assembleia Digital do Itaú e foram conciliados com os registros do escriturador e com as informações de votos a distância que o escriturador recebeu da BM&FBOVESPA,
conforme as regras da Instrução CVM 561. Em decorrência dessas conciliações, alguns votos podem ter sido cancelados em decorrência de: (i) o CPF / CNPJ informado não possuir posição de ação da Companhia; (ii) devido à
desatualização de cadastro não ter sido possível identificá-lo nos registros do escriturador; (iii) a posição detida pelo investidor estar custodiada em instituição custodiante (corretoras de valores mobiliários); ou (iv) ter sido identificado
voto conflitante para o mesmo CPF / CNPJ. Em todos os casos de cancelamento, o acionista recebeu um email informando que o voto foi cancelado. Os dados contidos neste documento refletem as informações disponíveis em nosso
sistema escritural até a data de seu envio. Contudo, em razão do tempo de processamento de atualizações cadastrais realizadas pelos investidores ou das posições por eles detidas em caso de negociações, podem haver discrepâncias
entre tais dados e as informações atuais e/ou as posições efetivamente detidas pelos respectivos investidores na data da assembleia. Para a devida conciliação dos votos recebidos, a Companhia deverá consultar sempre as posições
* Em "Total de ações do investidor" está demonstrado e consolidado todos os tipos de ações que o acionista possui.

Deliberações:
1 - No item 1, apreciar e deliberar sobre a proposta da Administração de aumento do capital social da Companhia, que será de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), que passará a ser de R$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais);
2 - Em relação ao item 2, alterar a redação do artigo 7º, que terá a seguinte redação: Art. 7º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais), dividido em 158.488.517 (cento e cinquenta e oito milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil quinhentos e dezessete) de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
3 - Quanto ao item 3, aprovar alteração do Estatuto Social, que terá os seguintes alterações: i) alteração da nomenclatura BM&FBOVESPA para B3 S/A segue parágrafos:art.5 , art.48, Parágrafo Único, art.52, art.56.; ii) alteração da nomenclatura Termo de Anuência para Termo de Posse: art.12 parágrafo único, art.35 parágrafo 1º; iii) alteração da nomenclatura Valor Econômico para Preço Justo: art.43, art.46 parágrafo 2º,
art.47, art.48,art.50 parágrafo 1º, art.53; iv) exclusão no artigo 43 a nomenclatura suspensiva ou resolutiva. v) Exclusão dos seguintes parágrafos: Art.43 parágrafos: 3,4, Art.44, Art.45, Art.49 e Art.53; e, vi) Reformular o artigo 58, de modo a conferir conformidade com o Regulamento do Novo Mercado, bem como outras alterações de forma.
4 - No item 4, aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia.
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