INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO S.A.
CNPJ/MF nº 17.314.329/0001-20
NIRE 3530048875-0

MAPA SINTÉTICO ENVIADO PELO AGENTE ESCRITURADOR

A INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO S.A. (“Companhia”) (B3: MEAL3),
sociedade por ações de capital aberto, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 12º andar, conjunto A, bairro Alto de Pinheiros, CEP
05477-902, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.314.329/0001-20, comunica seus acionistas e ao
mercado em geral, nos termos da Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009,
conforme alterada que recebeu do escriturador da Companhia, na data de hoje, o mapa
sintético relativo às instruções de voto transmitidas pelos acionistas por meio de seus
respectivos agentes de custódias que foram compiladas pelo depositário central, identificando
quantas aprovações, rejeições ou abstenções recebeu cada item constante do boletim de voto
à distância para cada uma das matérias submetidas à deliberação da Assembleia Geral
Ordinária a ser realizada em 27 de abril de 2018. As informações do mapa sintético de votação
encontra-se na planilha anexa.

São Paulo, 25 de abril de 2018.
José Agote
Diretor de Relações com Investidores

MAPA SINTÉTICO ENVIADO PELO AGENTE ESCRITURADOR

Assembleia Geral Oridinária - 2018
International Meal Company

Descrição das Deliberações

Classe ações
votantes

Aprovar

Rejeitar

Abster-se

1. Examinar, discutir e votar as contas
dos
administradores
e
as
Demonstrações
Financeiras
da
Companhia referente ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2017.

Ações
ordinárias

39.904.469,00

-

-

2. Destinação do saldo do Lucro Líquido
apurado no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2017, de acordo
com a proposta apresentada pela
administração da Companhia.

Ações
ordinárias

39.904.469,00

-

-

3. Fixar a remuneração global dos
membros
da
administração
da
Companhia para o exercício social a se
encerrar em 31 de dezembro de 2018.

Ações
ordinárias

28.603.540,00 11.208.629,00

92.300,00

