Empresa
Data Assembleia
Data Início On-line
Data Base da posição

Código da Deliberação

1 - Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas
da Diretoria e as Demonstrações Financeiras referentes ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2017
2 - Deliberar sobre a proposta da Administração para a
destinação do resultado auferido no exercício social findo
em 31 de dezembro de 2017
3 - Deliberar a composição do Conselho de Administração
com 5 membros durante o próximo mandato.
4 - Indicação de todos os nomes que compõem a chapa
4 - Indicação de todos os nomes que compõem a chapa
5 - 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?
5 - 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?
6 - 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?
6 - 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?
6 - 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?
7 - Visualização de todos os candidatos que compõem a
chapa para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser
atribuída
7 - Visualização de todos os candidatos que compõem a
chapa para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser
atribuída
7 - Visualização de todos os candidatos que compõem a
chapa para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser
atribuída
7 - Visualização de todos os candidatos que compõem a
chapa para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser
atribuída
7 - Visualização de todos os candidatos que compõem a
chapa para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser
atribuída
8 - Deliberar acerca da fixação do montante global da
remuneração dos administradores em R$ 3.800.000,00 no
exercício social de 2018.
8 - Deliberar acerca da fixação do montante global da
remuneração dos administradores em R$ 3.800.000,00 no
exercício social de 2018.
9 - Deseja requerer a adoção do Voto Múltiplo, nos termos
do artigo 141 da Lei 6.404 de 1976?
9 - Deseja requerer a adoção do Voto Múltiplo, nos termos
do artigo 141 da Lei 6.404 de 1976?
9 - Deseja requerer a adoção do Voto Múltiplo, nos termos
do artigo 141 da Lei 6.404 de 1976?
10 - Deseja solicitar a eleição em separado de membro do
Conselho de Administração, nos termos do artigo 141,
parágrafo 4º, inciso I da Lei 6.404 de 1976?
10 - Deseja solicitar a eleição em separado de membro do
Conselho de Administração, nos termos do artigo 141,
parágrafo 4º, inciso I da Lei 6.404 de 1976?
10 - Deseja solicitar a eleição em separado de membro do
Conselho de Administração, nos termos do artigo 141,
parágrafo 4º, inciso I da Lei 6.404 de 1976?
11 - Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos
termos do art. 161 da Lei 6.404, de 1976?
11 - Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos
termos do art. 161 da Lei 6.404, de 1976?

BRASIL BROKERS PARTICIPACOES S/A
30/04/2018
31/03/2018
24/04/2018

Situação da Deliberação

Hora Assembleia
Data Fim On-line

Voto Deliberação

11:00
24/04/2018

Nome do Candidato

Percentual
de Voto

Quantidade total de ações por deliberação
(consolidado por todos os tipos - inclui ADR)

ATIVA

APROVAR

-

44.410.928,00

ATIVA

APROVAR

-

44.410.928,00

ATIVA

APROVAR

-

44.410.928,00

ATIVA
ATIVA

REJEITAR
APROVAR

-

7.290.993,00
37.119.935,00

ATIVA

NAO

-

23.681.897,00

ATIVA

SIM

-

20.729.031,00

ATIVA

ABSTER-SE

-

23.681.897,00

ATIVA

NAO

-

7.341.096,00

ATIVA

SIM

-

13.387.935,00

ATIVA

SIDNEY VICTOR DA COSTA BREYER

12,92%

2.677.587,00

ATIVA

LUIS HENRIQUE DE MOURA GONCALVES

12,92%

2.677.587,00

ATIVA

GUILHERME MEXIAS ACHE

48,33%

10.018.683,00

ATIVA

EDUARDO DE CASTRO MAGALHAES MARQUES

12,92%

2.677.587,00

ATIVA

CLAUDIO KAWA HERMOLIN

12,92%

2.677.587,00

ATIVA

REJEITAR

-

17.149.827,00

ATIVA

APROVAR

-

27.261.101,00

ATIVA

ABSTER-SE

-

43.631.809,00

ATIVA

NAO

-

35.855,00

ATIVA

SIM

-

743.264,00

ATIVA

ABSTER-SE

-

43.631.809,00

ATIVA

NAO

-

35.855,00

ATIVA

SIM

-

743.264,00

ATIVA

ABSTER-SE

-

7.341.096,00

ATIVA

SIM

-

37.069.832,00

