BRQ SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA S.A.
MAPA SINTÉTICO “FINAL”
A empresa BRQ Soluções em Informática S.A (“Companhia”), vem por meio desta, divulgar o mapa
sintético final de votação que consolida as instruções de voto proferidas a distância e presenciais por seus
acionistas, para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 18.04.2019, totalizando a
quantidade de ações, conforme segue:
Quantidade de Votos
Item

1

2

3
4

5

Descrição
Tomar as contas dos administradores e deliberar
sobre as demonstrações financeiras referentes ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.
Proposta da administração de destinação do lucro
líquido referente ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2018.
Deliberar sobre a remuneração global dos membros
da Administração para o exercício social de 2019.
Eleição do Conselho de Administração da
Companhia.
Benjamin Ribeiro Quadros
Antonio Eduardo Pimentel Rodrigues
Andrea Ribeiro Quadros
Mônica de Araujo Pereira
Roberto Strohschoen de Lacerda
Luis Otavio Saliba Furtado
Em caso de adoção do processo de eleição por voto
múltiplo, os votos correspondentes às suas ações
devem ser distribuídos em percentuais igualitários
pelos candidatos que você escolheu?

Aprovar
(Sim)

Rejeitar
(Não)

Abster-se

130.515.775

-

-

130.515.775

-

-

130.515.775

-

-

100.645.675

-

-

100.645.675
100.645.675
100.645.675
130.515.775
100.645.675

-

-

6

7
8

9

10

Visualização de todos os candidatos para indicação
da % (porcentagem) dos votos a ser atribuída
Benjamin Ribeiro Quadros
Antonio Eduardo Pimentel Rodrigues
Andrea Ribeiro Quadros
Mônica de Araujo Pereira
Roberto Strohschoen de Lacerda
Luis Otavio Saliba Furtado
Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos
termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976?
Deseja requerer a adoção do Voto Múltiplo, nos
termos do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976?
Deseja solicitar a eleição em separado de membro
do Conselho de Administração, nos termos do
artigo 141, parágrafo 4º, inciso I, da Lei nº 6.404
de 1976?
Deliberar sobre a aprovação das modificações no
Plano de Stock Option.
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Barueri, 18 de abril de 2019

Benjamin Ribeiro Quadros
Diretor de Relações com Investidores
Fone: (11) 2126-7020
E-mail: ri@brq.com

