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Divulgação do mapa sintético final de votação da
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de novembro de 2018

O BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A. (“Companhia”), nos
termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 481, de 17 de dezembro de
2009, conforme alterada, e 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 sintético final de votação que
consolida as instruções de voto proferidas presencialmente por seus acionistas para cada uma das
matérias submetidas à deliberação da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada
em 22 de novembro de 2018. Nesse sentido, o mapa de votação sintético consolidado encontra-se
no Anexo I à presente divulgação.

Barueri, 22 de novembro de 2018.

Clayton de Souza Malheiros
Diretor de Relações com Investidores

Anexo I
Mapa de votação sintético Assembleia Geral Extraordinária

Descrição da Deliberação
Eleição de 1 (um) membro efetivo do Conselho de

Voto

Quantidade de ações
ordinárias

(%) do capital
social votante
presente

Aprovações

130.599.806

81,66%

Rejeições

29.340.492

18,34%

Abstenções

-

-

Alteração do endereço da sede social da Companhia,

Aprovações

159.940.298

100%

com a consequente alteração do artigo 2º do

Rejeições

-

-

Abstenções

-

-

Aprovações

159.940.298

100%

Rejeições

-

-

Abstenções

-

-

Consolidação do Estatuto Social da Companhia, caso

Aprovações

159.940.298

100%

seja aprovada a alteração do artigo 2º, bem como

Rejeições

-

-

Abstenções

-

-

Alteração do jornal de grande circulação para as

Aprovações

159.940.298

100%

publicações legais da Companhia, do “Jornal da

Rejeições

-

-

Cidade de Barueri” para o “Jornal Valor Econômico”.

Abstenções

-

-

Administração da Companhia em razão da renúncia
apresentada por membro efetivo do Conselho de
Administração para o restante do mandato em
curso.

Estatuto Social da Companhia.
Alteração do parágrafo 6º do artigo 15 do Estatuto
Social da Companhia.

os aumentos de capital aprovado pelo Conselho de
Administração da Companhia.

