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NIRE 35.300.393.180

Divulgação do recebimento do mapa de votação sintético enviado pelo escriturador para a
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 27 de abril de 2018

O BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A. (“Companhia”), nos
termos do artigo 21-T, parágrafo 2º, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)
nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada, informa aos seus acionistas e ao mercado
em geral que recebeu nesta data do escriturador das ações de emissão da Companhia, o Itaú
Corretora de Valores S.A. (“Itaú”), o mapa de votação sintético consolidando as instruções de voto
transmitidas pelos acionistas ao Itaú, bem como aquelas transmitidas pelos acionistas para os seus
agentes de custódia, para cada uma das matérias submetidas à deliberação da Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 27 de abril de 2018 (“AGOE”), com
as indicações do total de aprovações, rejeições e abstenções proferidas pelas ações votantes em
cada matéria constante da ordem do dia da AGOE. Nesse sentido, o mapa de votação sintético
encontra-se nos Anexos A e B à presente divulgação.

Barueri, 25 de abril de 2018.

Clayton de Souza Malheiros
Diretor de Relações com Investidores

Anexo A
Mapa de votação sintético Assembleia Geral Ordinária

Código da
Deliberação (Boletim
de Voto à Distância)

Descrição de Deliberação

Voto da Deliberação e Quantidade de Ações

01

Aprovar (Sim)

Rejeitar (Não)

Abster-se

Apreciação do relatório da administração, das contas dos administradores, das demonstrações financeiras da
Companhia e do parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017.

49.343.658

-

-

02

Aprovação da destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.

49.343.658

-

-

03

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

47.638.491

-

1.705.167

Anexo B
Mapa de votação sintético Assembleia Geral Extraordinária

Código da
Deliberação (Boletim
de Voto à Distância)

Descrição de Deliberação

Voto da Deliberação e Quantidade de Ações

01

02

Aprovar (Sim)

Rejeitar (Não)

Abster-se

Aprovação da absorção dos prejuízos acumulados, mediante a utilização de parcela do saldo da reserva de
capital.

49.343.658

-

-

Aprovação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2018.

23.576.816

25.766.842

-

