
BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. 

Companhia Aberta 

CNPJ/ME nº 19.796.586/0001-70 

NIRE 23.300.045.742 

 

Divulgação do mapa sintético consolidado de voto à distância para a 

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 26 de abril de 2022 

 

A BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), nos termos do artigo 21-W, parágrafo 3º, da 

Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme 

alterada, divulga aos seus acionistas e ao mercado em geral o mapa de votação sintético 

consolidando os votos exercidos pelos acionistas da Companhia à distância para cada uma das 

matérias submetidas à deliberação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, 

a ser realizada em 26 de abril de 2022 (“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, em relação às matérias a 

serem deliberadas na AGOE em sede de Assembleia Geral Ordinária, no Anexo A e, em relação 

às matérias a serem deliberadas na AGOE em sede de Assembleia Geral Extraordinária, no Anexo 

B à presente divulgação.  

Pereiro, 25 de abril de 2022. 

 

Luciana Paulo Ferreira 

Diretora de Relações com Investidores 

 



Anexo A 

Mapa de Votação Sintético da Assembleia Geral Ordinária 

 

Deliberação Aprovar Rejeitar 
Abstenções, Brancos, 

Nulos e Vedados 

1  Tomada das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras da 

Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, incluindo o relatório da 

administração, o parecer dos auditores independentes e o relatório do Comitê de Auditoria Estatutário da 

Companhia. 

2.011.728 - - 

2 Aprovação do orçamento de capital da Companhia para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro 

de 2022. 
2.011.728 - - 

3  Aprovação da destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, incluindo a 

distribuição de dividendos. 
2.011.728 - - 

4  Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do artigo 161 da Lei nº 6.404/1976?? 141.700 - 1.870.028 

5  Caso seja necessária a realização de segunda convocação para a Assembleia Geral Ordinária, as 

manifestações de voto contidas no boletim de voto à distância podem ser consideradas para fins da 

Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em segunda convocação? 

1.870.028 141.700 - 

 

 

  



Anexo B 

Mapa de Votação Sintético da Assembleia Geral Extraordinária 

 

Deliberação Aprovar  Rejeitar  
Abstenções, Brancos, 

Nulos e Vedados  

1  Fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social a ser 

encerrado em 31 de dezembro de 2022. 
59.250 1.952.478 - 

2  Alteração e consolidação do estatuto social da Companhia (“Estatuto Social”), contemplando (a) a alteração 

do caput do artigo 5º do Estatuto Social; e (b) a exclusão do atual artigo 54 do Estatuto Social. 
2.011.728 - - 

3  Caso seja necessária a realização de segunda convocação para a Assembleia Geral Extraordinária, as 

manifestações de voto contidas no boletim de voto à distância podem ser consideradas para fins da 

Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em segunda convocação? 

1.870.028 141.700 - 

 

 


