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MINASMÁQUINAS S.A. 

CNPJ/MF nº 17.161.241/0001-15 

NIRE nº 31300041727 

Companhia Aberta 

Código CVM 8818 

 

COMUNICADO RELATIVO AO MAPA FINAL DE VOTAÇÃO SINTÉTICO 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 26 DE ABRIL DE 2019 

 

A MINASMÁQUINAS 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 e Extraordinária realizada em 26 

de abril de 2019 (“AGOE”), com as indicações do total de aprovações, rejeições e abstenções para 

cada matéria constante da ordem do dia da AGOE. 

 

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

relação às matérias submetidas à deliberação da AGOE, o mapa ora divulgado reflete apenas os 

votos proferidos presencialmente na AGOE. 

 

Belo Horizonte, 26 de abril de 2019. 

 

 

MINASMÁQUINAS S.A. 

 

Bruno Silveira Kroeber Volpini 

Diretor de Relações com Investidores 
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ANEXO I 

EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

CLASSE DE 

AÇÕES 

VOTANTES 

VOTO DA DELIBERAÇÃO E 

QUANTIDADE DE AÇÕES 

Aprovar 

(Sim) 

Rejeitar 

(Não) 

Abster-

se 

Ordem do dia: Aprovação do relatório da Administração e 

Contas da Diretoria, relativas ao exercício social findo em 31 

de dezembro de 2018. 

Ordinárias 20.173   

Ordem do dia: Aprovação da proposta de destinação do 

resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro 

de 2018, deliberada em reunião do Conselho de 

Administração da Companhia realizada no dia 20 de março 

de 2019. 

Ordinárias 20.1731   

Ordem do dia: Aprovação da proposta de remuneração 

global anual da administração da Companhia para o 

exercício social iniciado em primeiro de janeiro de 2019, 

deliberada em reunião do Conselho de Administração da 

Companhia realizada no dia 20 de março de 2019. 

Ordinárias 20.173   

EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

CLASSE DE 

AÇÕES 

VOTANTES 

VOTO DA DELIBERAÇÃO E 

QUANTIDADE DE AÇÕES 

Aprovar 

(Sim) 

Rejeitar 

(Não) 

Abster-

se 

Ordem do dia: Aprovação da proposta de aumento do 

capital social da Companhia de R$113.444.269,37 para 

R$126.120.689,09, deliberada em reunião do Conselho de 

Administração da Companhia realizada em 20 de março de 

2019. 

Ordinárias 20.1732   

Ordem do dia: Aprovação da proposta de aumento do 

limite do capital autorizado da Companhia para 
Ordinárias 20.173   

                                                 
1 Matéria constante da ordem do dia aprovada em linha com as discussões e deliberações tomadas pelos acionistas na 
AGOE, segundo as quais os acionistas aprovaram o pagamento de dividendos no valor de R$3.906.779,64, sendo 
R$2.013.062,47 por ação ordinária e R$1.893.717,17 por ação preferencial, superior, portanto, ao valor dos dividendos 
previsto na Proposta da Administração, equivalente a R$2.063.603,21, sendo R$40,613583 por ação ordinária e 
R$57,564161 por ação preferencial. Para maiores informações sobre o assunto, vide a ata da AGOE e o Aviso aos Acionistas 
disponibilizados no site da CVM, no site da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) (www.b3.com.br) e no site da Companhia 
(www.minasmaquinas.com.br), em 26/04/2019. 
2
 Matéria constante da ordem do dia aprovada em linha com as discussões e deliberações tomadas pelos acionistas na 

AGOE, segundo as quais os acionistas aprovaram o aumento de capital no valor de R$10.833.243,29, diferente, portanto, 
do valor previsto na Proposta da Administração, equivalente a R$ R$ 12.676.419,72, [tendo em vista a aprovação do 
pagamento de dividendos em valor superior ao previsto na Proposta da Administração]. Para maiores informações sobre o 
assunto, vide a ata da AGOE disponibilizada no site da CVM, no site da B3 e no site da Companhia 
(www.minasmaquinas.com.br), em 26/04/2019. 
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R$200.000.000,00, deliberada em reunião do Conselho de 

Administração da Companhia realizada em 20 de março de 

2019. 

Ordem do dia: Aprovação da inclusão no Estatuto Social da 

previsão de que as ações de emissão da Companhia serão 

mantidas no “Registro de Ações Nominativas”, conforme 

determina o artigo 31 da lei 6.404/76; e previsão da 

permanência dos Conselheiros em seus respectivos cargos 

até que tomem posse os seus substitutos. 

Ordinárias 20.173   

Ordem do dia: Aprovação da Alteração e Consolidação do 

estatuto social, em virtude das deliberações (i), (ii) e (iii) 

acima. 

Ordinárias 20.173   

 


