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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 CONSOLIDADO DE VOTAÇÃO A DISTÂNCIA 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 26 DE ABRIL DE 2019 

 

A MINASMÁQUINAS S.A. (“Companhia”), nos termos do artigo 21-W, parágrafo 3º, da Instrução da 

Comissão de Valores Mobiliários nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada, informa 

aos seus acionistas e ao mercado em geral que não recebeu instruções de voto a distância enviadas 

por acionistas diretamente à Companhia para os itens submetidos à deliberação dos acionistas nos 

boletins de voto a distância relativos à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 26 

de abril de 2019 (“AGOE”). 

 

Ante o exposto, segue no Anexo I ao presente comunicado o mapa de votação sintético 

consolidando as informações descritas acima (“Mapa Consolidado”). Uma vez que (i) a Companhia 

não possui agente escriturador das ações de sua emissão, e, portanto, não há que se falar no envio 

de instruções de voto a distância a agente escriturador das ações da Companhia; (ii) não foram 

enviadas instruções de voto a distância aos agentes de custódia dos acionistas; e (iii) não foram 

enviadas instruções de voto a distância diretamente à Companhia; o Mapa Consolidado indica que 

não foram enviadas instruções de voto a distância para os itens submetidos à deliberação na AGOE. 

 

Belo Horizonte, 25 de abril de 2019. 

 

 

MINASMÁQUINAS S.A. 

 

Bruno Silveira Kroeber Volpini 

Diretor de Relações com Investidores 
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ANEXO I 

 

DELIBERAÇÃO 

VOTO DA DELIBERAÇÃO E QUANTIDADE DE AÇÕES 

APROVAR 

(SIM) 

REPROVAR 

(NÃO) 
ABSTER-SE 

- Aprovação do relatório da administração, as 
contas da Diretoria e as demonstrações 
financeiras da Companhia referentes ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2018, os quais ficarão arquivados na sede 
social da Companhia e serão oportunamente 
publicados em conformidade com a legislação 
aplicável. 

0 0 0 

- Aprovação da seguinte proposta de 
destinação do lucro líquido apurado no 
exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2018, correspondente a R$15.515.813,61 
(quinze milhões, quinhentos e quinze mil, 
oitocentos e treze reais e sessenta e um 
centavos): (a) R$ 775.790,68 (setecentos e 
setenta e cinco mil, setecentos e noventa reais 
e sessenta e oito centavos) para a reserva legal 
da Companhia, (b) R$ 2.063.603,21 (dois 
milhões, sessenta e três mil, seiscentos e três 
reais e vinte e um centavos) para a distribuição 
de dividendos aos acionistas e R$ 
12.676.419,72 (doze milhões, seiscentos e 
setenta e seis mil, quatrocentos e dezenove 
reais e setenta e dois centavos) para a conta 
Reserva para Aumento de Capital (Reserva 
Estatutária). 

0 0 0 

- Aprovação da proposta de remuneração 
global mensal da administração para o 
exercício social de 2019, no valor de até R$ 
400.000,00 (quatrocentos mil reais), 
reajustáveis, conforme variação do INPC, 
determinando-se o montante da remuneração 
de cada membro da administração em 
Reunião do Conselho de Administração, 
podendo este também determinar, a qualquer 
tempo, o pagamento de remuneração 
complementar, com base em saldo disponível 
do referido limite. 

0 0 0 

- Aprovação da proposta de elevação do 
capital social da Companhia de 
R$113.444.269,37 (cento e treze milhões, 

0 0 0 



 

Página 3 de 4 

quatrocentos e quarenta e quatro mil, 
duzentos e sessenta e nove reais e trinta e 
sete centavos), para R$126.120.689,09 (cento 
e vinte e seis milhões, cento e vinte mil, 
seiscentos e oitenta e nove reais e nove 
centavos), realizando-se o aumento de R$ 
12.676.419,72 (doze milhões, seiscentos e 
setenta e seis mil, quatrocentos e dezenove 
reais e setenta e dois centavos), sem emissão 
de novas ações, e com aumento do valor 
nominal das ações, mediante a utilização da 
conta Reserva de Lucros. Sendo esta proposta 
aprovada, o “caput” do Artigo 5º do Estatuto 
Social da Companhia passará a viger com a 
seguinte redação: “Art. 5º - O capital social da 

Sociedade, totalmente subscrito e 

integralizado, é de R$ 126.120.689,09 09 

(cento e vinte e seis milhões, cento e vinte mil, 

seiscentos e oitenta e nove reais e nove 

centavos) representado por 22.425 (vinte e 

duas mil, quatrocentas e vinte e cinco) ações 

ordinárias, nominativas e de valor nominal de 

R$ 2.812,06 (dois mil, oitocentos e doze reais e 

seis centavos), cada uma e 22.425 (vinte e 

duas mil, quatrocentas e vinte e cinco) ações 

preferenciais, nominativas e de valor nominal 

de R$ 2.812,06 (dois mil, oitocentos e doze 

reais e seis centavos), cada uma.” 

- Aprovação da proposta de elevação do 
capital autorizado da Companhia de R$ 
150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de 
reais) para R$200.000.000,00 (duzentos 
milhões de reais). Sendo esta proposta 
aprovada, o Parágrafo 2º do Artigo 5º do 
Estatuto Social da Companhia passará a viger 
com a seguinte redação: “Parágrafo 2º: A 

Companhia está autorizada a aumentar o 

capital social, mediante deliberação do 

Conselho de Administração e 

independentemente de reforma estatutária, 

até o limite de R$200.000.000,00 (duzentos 

milhões de reais) incluídas as ações ordinárias 

e preferenciais já emitidas, respeitada a 

proporção entre as ações já existentes”. 

0 0 0 

- 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 

0 0 0 
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permanência dos Conselheiros em seus 
respectivos cargos até que tomem posse os 
seus substitutos. Sendo esta proposta 
aprovada, o “caput” do Artigo 5º do Estatuto 
Social da Companhia, bem como seu Parágrafo 
Primeiro passarão a viger com a seguinte 
redação: “Art. 5º - O capital social da 

Sociedade, totalmente subscrito e 

integralizado, é de R$126.120.689,09 (cento e 

vinte e seis milhões, cento e vinte mil, 

seiscentos e oitenta e nove reais e nove 

centavos), representado por 22.425 (vinte e 

duas mil, quatrocentas e vinte e cinco) ações 

ordinárias, nominativas e de valor nominal de 

R$ 2.812,06 (dois mil, oitocentos e doze reais e 

seis centavos), cada uma e 22.425 (vinte e 

duas mil, quatrocentas e vinte e cinco) ações 

preferenciais, nominativas e de valor nominal 

de R$ 2.812,06 (dois mil, oitocentos e doze 

reais e seis centavos), cada uma. 

Parágrafo 1º - A propriedade das ações será 

comprovada pela inscrição do nome do 

acionista no Livro de Registro de Ações 

Nominativas.”; e o Artigo 10 passará a viger 
com a seguinte redação: “Art. 10 - A Sociedade 

terá um Conselho de Administração composto 

de três (3) a nove (9) membros, eleitos pela 

Assembleia Geral, dentre os acionistas, 

residentes no país, com mandato de três (3) 

anos, podendo serem reeleitos. O Conselho de 

Administração terá um Presidente, a ser 

escolhido pelos respectivos membros, dentre 

um de seus integrantes. Mesmo quando 

vencidos os respectivos mandatos, os 

Conselheiros permanecerão em seus cargos e 

funções até a posse dos seus substitutos.” 

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

0 0 0 

 

 


