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BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA – AGO/E DE 27/04/208 

(Anexo 21-F da Instrução CVM nº 481/2009) 

 

1. Nome:  

 

2. CNPJ ou CPF do acionista:  

 

3. Orientações de preenchimento:  

O Boletim de Voto Eletrônico pode ser preenchido a mão ou por meio digital, contudo deve ser 

assinado pelo acionista, com firma reconhecida em cartório. 

 

4. Orientações de entrega:  

O Boletim de Voto à Distância deve ser entregue à Companhia em até 07 (sete) dias antes da 

data da Assembleia, podendo ser entregue diretamente em sua sede, pessoalmente, por 

correio postal ou eletrônico, e deve estar devidamente assinado pelo acionista, com firma 

reconhecida em cartório.   

A companhia não disponibiliza sistema eletrônico de participação à distância, nem fóruns ou 

páginas na rede mundial de computadores destinados a receber e compartilhar comentários 

dos acionistas sobre as pautas das assembleias.  

 

5. Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista 

deseje entregar o documento diretamente à companhia:  

diretoria@minasmaquinas.com.br  

 

6. Descrição de deliberação 01: 

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 

2017, os quais ficarão arquivados na sede social da Companhia e serão oportunamente 

publicados em conformidade com a legislação aplicável. 

 [  ] Aprovar [  ] Rejeitar [  ] Abster-se  

mailto:diretoria@minasmaquinas.com.br


 

7. Descrição de deliberação 02:  

Aprovação da seguinte proposta de destinação do lucro líquido apurado no exercício social 

encerrado em 31 de dezembro de 2017, correspondente a R$10.745.721,30 (dez milhões, 

setecentos e quarenta e cinco mil, setecentos e vinte e um reais e trinta centavos): (a) R$ 

537.286,07 (quinhentos e trinta e sete mil, duzentos e oitenta e seis reais e sete centavos) para 

a reserva legal da Companhia, (b) R$ 816.674,82 (oitocentos e dezesseis mil, seiscentos e 

setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) para a distribuição  de  dividendos aos 

acionistas e  R$ 8.779.254,30 (oito milhões, setecentos e setenta e nove mil, duzentos e 

cinquenta e quatro reais e trinta centavos) para a conta Reserva de Lucros para  aumento de 

capital. 

[  ] Aprovar [  ] Rejeitar [  ] Abster-se  

 

8. Descrição de deliberação 03:  

Aprovação da proposta de remuneração global mensal da administração para o exercício social 

de 2017, no valor de até R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta 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 

[  ] Aprovar [  ] Rejeitar [  ] Abster-se  

 

9. Descrição de deliberação 04:  

Aprovação da proposta de elevação do capital social da Companhia de R$105.674.699,07 

(cento e cinco milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, seiscentos e noventa e nove reais e 

sete centavos), para R$114.453.953,37 (cento quatorze milhões, quatrocentos e cinquenta e 

três mil, novecentos e cinquenta e três reais e trinta e sete centavos), realizando-se o aumento 

de R$ 8.779.254,30 (oito milhões, setecentos e setenta e nove mil, duzentos e cinquenta e 

quatro reais e trinta 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$ 

114.453.953,37 (cento e quatorze milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil, novecentos e 

cinquenta e três reais e trinta e sete centavos), representado por 22.425 (vinte e duas mil, 

quatrocentas e vinte e cinco) ações ordinárias, nominativas, escriturais, de valor nominal de R$ 



2.551,93 (dois mil, quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e três centavos), cada uma e 

22.425 (vinte e duas mil, quatrocentas e vinte e cinco) ações preferenciais, nominativas, 

escriturais, de valor nominal de R$ 2.551,93 (dois mil, quinhentos e cinquenta e um reais e 

noventa e três centavos), cada uma.”   

[  ] Aprovar [  ] Rejeitar [  ] Abster-se  

 

10. Descrição de deliberação 05:  

Aprovação da proposta de elevação do capital autorizado da Companhia de R$ 120.000.000,00 

(cento e vinte milhões de reais) para R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais). 

Sendo esta proposta aprovada, o Parágrafo 1º do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia 

passará a viger com a seguinte redação: “Parágrafo 1º: 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$150.000.000,00 (cento e 

cinquenta milhões de reais) incluídas as ações ordinárias e preferenciais já emitidas, respeitada 

a proporção entre as ações já existentes”. 

[  ] Aprovar [  ] Rejeitar [  ] Abster-se  

 

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

1976? 

[  ] Sim [  ] Não  

 


