BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.
CNPJ/MF nº 13.574.594/0001-96
NIRE 35.300.393.180

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
DE 29 DE ABRIL DE 2021

Mapa Sintético Consolidado de Votos a Distância
A BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A. (“Companhia”) em atendimento ao
disposto na da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 481, de 17 de dezembro
de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 481”), vem disponibilizar no Anexo I o mapa
sintético de votação com a consolidação das instruções de voto transmitidas pelos acionistas aos
agentes de custódia e ao Itaú Corretora de Valores S/A e das instruções de voto recebidas
diretamente pela Companhia, identificando quantas aprovações, rejeições ou abstenções recebeu
cada item constante do boletim de voto a distância.
Informações adicionais podem ser obtidas junto ao Departamento de Relações com Investidores
através do e-mail ri@burgerking.com.br.
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ANEXO I
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
DE 29 DE ABRIL DE 2021
Mapa Sintético Consolidado de Votos a Distância*

Código da
Deliberação /
Questão

Descrição da Deliberação / Questão

Voto

Quantidade de Ações
Ordinárias

Aprovar

122.374.749

Rejeitar

-

Abster-se

4.935.532

Aprovar

127.310.281

Rejeitar

-

Abster-se

-

Aprovar

127.310.281

Rejeitar

-

Abster-se

-

Sim

1.726.329

Não

53.342.290

Abster-se

72.241.662

Em Assembleia Geral Ordinária

1

2

3

4

Deliberação acerca das contas dos Administradores e das demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do
relatório da Administração, parecer dos Auditores Independentes e do resumo do relatório e parecer do Comitê de
Auditoria, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.

Aprovação da destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.

Definição do número de membros para composição do Conselho de Administração da Companhia, a serem eleitos para o
próximo mandato em 7 (sete) membros efetivos e 1 (um) membro suplente.

Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do Conselho de Administração, nos termos do art.
141 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976? (Caso o Acionista opte por “Não” ou “Abster-se”, suas ações não
serão computadas para fins de requerimento de voto múltiplo)
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Código da
Deliberação /
Questão

Descrição da Deliberação / Questão

5

Indicação de todos os nomes que compõem a chapa (Os votos indicados neste campo serão desconsiderados caso o
acionista detentor de ações com direito a voto também preencha os campos presentes na eleição em separado de
membro do conselho de administração e a eleição em separado de que tratam esses campos ocorra) - N/D

6

7

Voto

Quantidade de Ações
Ordinárias

Aprovar

109.962.227

Rejeitar

373.600

Abster-se

16.974.454

Sim

56.127.830

Não

71.182.451

Abster-se

-

Sim

53.729.988

Não

-

Abster-se

73.580.293

Percentual de voto

14,28%

Anna Andrea Votta Alves Chaia (Membro Independente do Conselho de Administração)

Quantidade total de
ações

227.302

Percentual de voto

14,28%

Henrique José Fernandes Luz (Membro Independente do Conselho de Administração)

Quantidade total de
ações

227.302

Percentual de voto

14,28%

Marcos Grodetzky (Membro Titular do Conselho de Administração)

Quantidade total de
ações

227.302

Percentual de voto

14,28%

Paula Alexandra de Oliveira Gonçalves Bellizia (Membro Independente do Conselho de Administração)

Quantidade total de
ações

227.302

Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrá-la, os votos correspondentes às suas ações
podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida?

Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem ser
distribuídos em percentuais igualitários pelos membros da chapa que você escolheu? [Caso o acionista opte por “abster-se”
e a eleição ocorra pelo processo de voto múltiplo, seu voto deve ser computado como abstenção na respectiva deliberação
da assembleia.]
Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser atribuída.

8

Pedro Fernandes Drevon (Membro Independente do Conselho de Administração)
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Percentual de voto

14,28%

Quantidade total de

227.302

Código da
Deliberação /
Questão

Descrição da Deliberação / Questão

Voto

Quantidade de Ações
Ordinárias

ações
Ricardo Schenker Wajnberg (Membro Independente do Conselho de Administração)

11

12

227.302
14,28%
227.302

Sim

53.729.988

Não

373.300

Abster-se

73.206.993

Sim

53.729.988

Não

373.300

Abster-se

73.206.993

Definição se os candidatos indicados abaixo para o cargo de membros do Conselho de Administração são independentes.

Sim

127.310.281

Anna Andrea Votta Alves Chaia
Henrique José Fernandes Luz
Paula Alexandra de Oliveira Gonçalves Bellizia
Pedro Fernandes Drevon
Ricardo Wajnberg

Não

-

Abster-se

-

Aprovar

118.548.706

Rejeitar

8.761.575

Abster-se

-

Você está ciente de que a distribuição igualitária considerará a divisão do percentual de 100% entre os membros da chapa
escolhida até as duas primeiras casas decimais, sem arredondamento, e que as frações de ações apuradas a partir da
aplicação do percentual resultante não serão alocadas para nenhum candidato, sendo desconsideradas no procedimento de
voto múltiplo, hipótese em que o acionista poderá não votar com a totalidade de suas ações? Ainda, caso o acionista opte
por “abster-se” e a eleição ocorra pelo processo de voto múltiplo, seu voto deve ser computado como abstenção na
respectiva deliberação da assembleia.
Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, caso um ou mais candidatos que compõem a chapa acima
não seja eleito, os votos correspondentes às suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos demais
membros da chapa?

Aprovação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2021.
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Quantidade total de
ações
Percentual de voto

(Membro Suplente)

10

14,28%

Quantidade total de
ações

Thiago Temer Santelmo (Membro Titular do Conselho de Administração) / Joshua Arthur Kobza

9

Percentual de voto

Código da
Deliberação /
Questão

13

Descrição da Deliberação / Questão

Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei das Sociedades por ações?

Voto

Quantidade de Ações
Ordinárias

Sim

85.235.301

Não

42.074.980

Abster-se

-

Aprovar

70.641.403

Rejeitar

63.628.989

Abster-se

-

Aprovar

71.661.286

Rejeitar

62.153.173

Abster-se

455.933

Em Assembleia Geral Extraordinária

1

Retificação da remuneração global dos administradores da Companhia relativa ao exercício social de 2020.

Alteração do Estatuto Social da Companhia para (i) incluir a possibilidade de a Companhia celebrar contratos de
indenidade, em termos e condições previamente aprovados pelo Conselho de Administração; e (ii) atualizar o capital
2

social da Companhia considerando aumento de capital social realizado dentro do limite do capital autorizado, bem como
a consolidação do Estatuto Social.

(*) Por meio de correspondência encaminhada diretamente à Companhia o acionista King Arthur LLC solicitou a alteração de seu voto relativo à instalação do
procedimento de voto múltiplo. Dessa forma, o número total de ações indicado na (i) deliberação 4 acima já considera a alteração do referido voto de “Sim”
para “Não”; (ii) deliberação 8 já desconsidera a alocação de voto indicada pelo referido acionista.
Esclarece-se, ainda, que alguns acionistas da Companhia proferiram voto única e exclusivamente em relação às matérias objeto da Assembleia Geral
Extraordinária, não tendo se manifestado em relação as matérias objeto de Assembleia Geral Ordinária.
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BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.
Corporate Taxpayer’s ID (CNPJ/MF) No. 13.574.594/0001-96
State Registry (NIRE) No. 35.300.393.180

ANNUAL GENERAL MEETING AND EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF APRIL 29, 2021

Consolidated Summary Statement of Remote Voting

BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A. (“Company), in compliance with the
Securities and Exchange Commission (“CVM”) Instruction No.481, of December 17, 2009, as
amended (“CVM Instruction 481”), hereby discloses the summary voting statements containing
the consolidated voting instructions submitted by shareholders to the custody and Itaú Corretora
de Valores S/A and the voting instructions received directly by the Company, identifying the
number of votes for, against and abstentions regarding each resolution of the remote voting ballot,
as per Exhibit I.

For more information, contact the Company’s Investor Relations Department by sending an e-mail
to ri@burgerking.com.br.
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EXHIBIT I
ANNUAL GENERAL MEETING AND EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF APRIL 29, 2021

Consolidated Summary Statement of Remote Voting*

Code of the
Resolution /
Question

Description of the Resolution / Question

Vote

Number of Common
Shares

Approve

122,374,749

Reject

-

Abstain

4,935,532

Approve

127,310,281

Reject

-

Abstain

-

Approve

127,310,281

Reject

-

Abstain

-

Yes

1,726,329

No

53,342,290

Abstain

72,241,662

Annual General Meeting

1

2

3

4

Resolve on the Managements accounts and the Companys financial statements, accompanied by the Managements
Report, the Independent Auditors Report and Opinion, and Audit Committees Opinion and Summary Report for the fiscal
year ended on December 31, 2020.

Resolve on the management proposal for allocation of the results in the fiscal year ended December 31, 2020.

Definition of the number of members of the Companys Board of Directors, to be elected for the next term, in 7 (seven)
effective members and 1 (one) alternate member.

Do you want to request the adoption of the multiple vote process for the election of the Board of Directors, pursuant to
article 141 of Brazilian Corporate Law? (If you choose No or Abstain, your shares will not be counted for the purposes of
multiple voting requirements)
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Code of the
Resolution /
Question

Description of the Resolution / Question

5

Indication of all candidates that compose the plaque (the votes indicated in this field shall be disregarded if the
Shareholder holding common shares with voting rights also fill in the fields below regarding separate election of a
member of the board of directors and the separate election covered by these fields occurs) - N/D

6

7

Vote

Number of Common
Shares

Approve

109,962,227

Reject

373,600

Abstain

16,974,454

Yes

56,127,830

No

71,182,451

Abstain

-

Yes

53,729,988

No

-

Abstain

73,580,293

Percentage of vote

14.28%

Anna Andrea Votta Alves Chaia (Independent Member of the Board of Directors)

Number of common
shares

227,302

Percentage of vote

14.28%

Henrique José Fernandes Luz (Independent Member of the Board of Directors)

Number of common
shares

227,302

Percentage of vote

14.28%

Marcos Grodetzky (Member of the Board of Directors)

Number of common
shares

227,302

Percentage of vote

14.28%

Paula Alexandra de Oliveira Gonçalves Bellizia (Independent Member of the Board of Directors)

Number of common
shares

227,302

In case one of the candidates that compose the chosen plaque no longer integrates it, can the votes corresponding to your
shares continue to be conferred on the chosen plaque?

In case of adoption of the election by multiple votes, shall the votes corresponding to your shares be distributed to the
chosen plaque in equal percentages? [If the Shareholder chooses to abstain and the election occurs by the multiple voting
process, his vote shall be counted as an abstention in the respective resolution of the AGM.]
List of all the candidates to indicate the percentage (%) of the votes to be attributed.

8

Pedro Fernandes Drevon (Independent Member of the Board of Directors)
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Percentage of vote

14.28%

Number of common

227,302

Code of the
Resolution /
Question

Description of the Resolution / Question

Vote

Number of Common
Shares

shares
Ricardo Schenker Wajnberg (Independent Member of the Board of Directors)

11

12

227,302
14.28%
227,302

Yes

53,729,988

No

373,300

Abstain

73,206,993

Yes

53,729,988

No

373,300

Abstain

73,206,993

Definition of the members descrideb below as independent member candidates.

Yes

127,310,281

Anna Andrea Votta Alves Chaia
Henrique José Fernandes Luz
Paula Alexandra de Oliveira Gonçalves Bellizia
Pedro Fernandes Drevon
Ricardo Wajnberg

No

-

Abstain

-

Approve

118,548,706

Reject

8,761,575

Abstain

-

Are you aware that the equal distribution will consider the division of the percentage of 100% among the members of the
chosen plate to the first two decimal places, without rounding, and that the fractions of shares calculated from the
application of the resulting percentage will not be allocated to any candidate, being disregarded in the multiple voting
procedure, in which case the shareholder may not vote with the totality of his shares? Besides, if you chooses to “abstain”
and the election occurs through the multiple voting process, your vote must be counted as abstention in the respective
meeting resolution.
In case of adoption of the election by multiple votes, in case one of the candidates that compose the chosen plaque is not
ellected, can the votes corresponding to your shares continue to be conferred in equal percentages to the other plaque
members?

Resolve on the management proposal for setting the overall compensation of the management of the Company’ in the 2021
fiscal year.
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Number of common
shares
Percentage of vote

(Alternate Member of the Board of Directors)

10

14.28%

Number of common
shares

Thiago Temer Santelmo (Member of the Board of Directors) / Joshua Arthur Kobza

9

Percentage of vote

Code of the
Resolution /
Question

13

Description of the Resolution / Question

Do you wish to apply for instatement of the Fiscal Council, pursuant to article 161 of Law 6,404/1976?

Vote

Number of Common
Shares

Yes

85,235,301

No

42,074,980

Abstain

-

Approve

70,641,403

Reject

63,628,989

Abstain

-

Approve

71,661,286

Reject

62,153,173

Abstain

455,933

Extraordinary General Meeting

1

Retification of the overall compensation of the Company’s management regarding 2020 fiscal year.

Amendment to the Company’s Bylaws in order to (i) include the possibility of the Company executing indemnity
agreements, as per terms and conditions priorly approved by the Board of Directors; and (iii) update the Company’s
2

corporate capital, considering the capital increase approved within the authorized capital limit, as well as the
consolidation of the Company’s Bylaws.

(*) The shareholder King Arthur LLC has sent a letter directly to the Company requesting a change in its vote regarding the adoption of multiple vote process.
Therefore, the number of common shares indicated in (i) resolution 4 above already considers such change of vote from “Yes” to “No”; and (ii) resolution 8
above already disregard the vote attribution made by such shareholder.
Note that some shareholders have voted only in matters to be discussed in the Extraordinary General Meeting and have not indicated its vote in regard to the
matter of the Annual General Meeting.
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