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MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO 
RECEBIDO PELO ESCRITURADOR 

 

 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária – 30/04/2020 

 

A Priner Serviços Industriais S.A. (“Companhia”) conforme às disposições da Instrução CVM nº481/09 e 

nº561/15, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral, o mapa sintético final de votação relativos 

às instruções de voto a distância transmitidas pelos acionistas por meio de seus respectivos agentes de 

custódia, às instruções de voto recebidas diretamente pela Companhia e às instruções de voto proferida 

presencialmente, incluídas as matérias submetidas à deliberação da Assembleia Geral Ordinária e 

Extraordinária de 30 de abril de 2020. 

 

Ficamos à disposição para quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos nos canais de comunicação da área de 

Relacionamento com Investidores através dos telefones (55 21) 3544-3100 ou do e-mail 

ri@priner.com.br.  

 

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2020. 

______________________________________________ 
Marcelo Gonçalves Costa 

Diretor de Relações com Investidores 
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – 30.04.2020 

 

 
 

MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO 
CONSOLIDADO 

 

Deliberações: 

 1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, 

acompanhadas dos relatórios de administração e parecer dos auditores independentes relativas ao exercício 

encerrado em 31 de dezembro de 2019.    

2 - Aprovar a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, 

com utilização de reserva de lucro e reserva legal para absorção do prejuízo apurado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3 - Proposta da administração para a fixação da remuneração global dos administradores para o exercício social 

de 2020. Para maiores informações, verificar a Proposta de Administração divulgada no site da CVM, B3 e da 

Companhia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

Cod. Deliberação Voto Deliberação
Quantidade de Ações 

ON por Deliberação
% sobre Capital Social % sobre Part. Voto

APROVAR 20.081.702                          52,78% 100,00%

1 REJEITAR -                                              -                                          -                                               

ABSTER-SE -                                              -                                          -                                               

APROVAR 20.081.702                          52,78% 100,00%

2 REJEITAR -                                              -                                          -                                               

ABSTER-SE -                                              -                                          -                                               

APROVAR 20.081.702                          52,78% 100,00%

REJEITAR -                                              -                                          -                                               

ABSTER-SE -                                              -                                          -                                               
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