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

COMUNICADO AO MERCADO

MAPAS SINTÉTICOS CONSOLIDADOS DE VOTAÇÃO

A INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO S.A. (“Companhia”) (B3: MEAL3), divulga
para seus acionistas e o mercado em geral, nos termos da Instrução CVM nº 481, de 17 de
dezembro de 2009, o mapa sintético de votação, consolidando as instruções de voto enviadas
diretamente à Companhia e as que foram recebidas do agente escriturador, referente à
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 29 de abril de 2019. As
informações dos mapas de votação encontram-se nas planilhas anexas.

São Paulo, 27 de abril de 2019.
Vitor Alaga Pini
Diretor de Relações com Investidores

Assembleia Geral Ordinária - 2019
International Meal Company

MAPA SINTÉTICO CONSOLIDADO REFERENTE À ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Descrição das Deliberações

Aprovar
(Sim)

Rejeitar
(Não)

Abster-se

1. Examinar, discutir e votar as contas dos
administradores e as Demonstrações
Financeiras da Companhia referentes ao
exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018.

70.239.000

-

308.602

2. Deliberar sobre a destinação do resultado
apurado no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2018.

70.547.602

-

-

3. Fixar em 6 (seis) o número de membros
que
comporão
o
Conselho
de
Administração da Companhia no próximo
mandato.

70.547.602

-

-

4. Deseja requerer a adoção do procedimento
de voto múltiplo para a eleição do
Conselho de Administração, nos termos do
artigo 141 da Lei nº 6.404 de 1976?

822.270

25.359.713

44.365.619

70.340.302

-

207.300

25.545.544

36.131.868

8.870.190

5. Indicação de todos
compõem a chapa.

os

nomes

que

6. 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?

7. 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? [Caso o acionista opte por
“abster-se” e a eleição ocorra pelo
processo de voto múltiplo, seu voto deve
ser computado como abstenção na
respectiva deliberação da assembleia].

34.208.434

-

36.339.168

8. Visualização de todos os candidatos que
compõem a chapa para indicação da %
(porcentagem) dos votos a ser atribuída.

Nº de Votos

Porcentagem (%)

8.1 - FLAVIO BENICIO JANSEN FERREIRA

136.990,18

16,66%

8.2 - MARCEL FLEISCHMANN

136.990,18

16,66%

8.3 - MARCELO HENRIQUE RIBEIRO ALECRIM

136.990,18

16,66%

8.4 - JOAO ROSARIO DA SILVA

136.990,18

16,66%

8.5 - JOSE AGOTE

136.990,18

16,66%

8.6 - RODRIGO FURTADO

136.990,18

16,66%

Votos Recebidos

9. Fixar a remuneração global dos membros
da administração da Companhia para o
exercício social a se encerrar em 31 de
dezembro de 2019 no valor de R$
26.000.000,00 (vinte e seis milhões de
reais).

61.276.902

9.270.700

-

10. Deseja solicitar a instalação do Conselho
Fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº
6.404, de 1976?

27.683.438

25.296.113

17.568.051

MAPA SINTÉTICO CONSOLIDADO REFERENTE À ASSEMBLEIA GERAL

Assembleia Geral Extraordinária - 2019
International Meal Company

EXTRAORDINÁRIA

Descrição das Deliberações

Aprovar
(Sim)

Rejeitar
(Não)

Abster-se

1. Alteração do Artigo 2º do Estatuto
Social da Companhia para refletir a
mudança de nome da avenida e do
bairro do endereço da sede da
Companhia, devido à atualização
cadastral efetuada pela Prefeitura
do Munícipio de São Paulo.

70.547.602

-

-

2. Alteração do art. 18, §1º, art. 24,
§1º e art. 32, §2º, do Estatuto
Social da Companhia, para refletir
os termos do Art. 40 do atual
Regulamento do Novo Mercado.

70.340.302

-

207.300

3. Consolidação do Estatuto Social da
Companhia.

70.340.302

-

207.300

