Relações com Investidores

B3: MILS3

Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A.
CNPJ/MF: 27.093.558/0001-15
NIRE: 33.3.00289.74-7
Companhia de Capital Aberto

Mills divulga Mapa sintético consolidado de voto a distância
Assembleias Geral Ordinária
A Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A. ("Companhia"), nos termos da Instrução CVM nº 481/09, conforme
alterada, e da Deliberação CVM nº 741/15, vem informar o mapa sintético consolidado de votação relativo às
instruções de voto transmitidas pelos acionistas, via escriturador identificando quantas aprovações, rejeições ou
abstenções recebeu cada item constante do boletim de voto à distância, das matérias submetidas à deliberação da
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 25 de abril de 2019.
Rio de Janeiro, 23 de abril de 2019.
James Guerreiro
Diretor de Relações com Investidores

Assembleia Geral Ordinária
Código da
deliberação

Descrição da Deliberação

1

Relatório da Administração e as
Demonstrações Financeiras da
Companhia relativos ao exercício
social encerrado em
31 de dezembro de 2018

2

4

5

A favor
Abstenção
Contra

Indicação de candidatos ao conselho Aprovação
de administração (o acionista poderá
indicar tantos candidatos quanto for
o número de vagas a serem
Abstenção
preenchidas na eleição geral)

Ana Lúcia Caltobiano

3

Voto

Rejeição

Em caso de adoção do processo de
eleição por voto múltiplo, os votos Sim
correspondentes às
suas ações devem ser distribuídos em Não
percentuais igualitários pelos
candidatos que você
Abstenção
escolheu?

33.432.938
1.074.600
-

34.507.538

-

21.325.160
13.182.378

Visualização de todos os candidatos
para indicação da % (porcentagem) ANA LUCIA M CALTABIANO 21.325.160
dos votos a ser atribuida

Deseja requerer a instalação do
Conselho Fiscal

Sim

33.534.938

Não

972.600

Abstenção

6

Quantidade de ações

-

Aprovação

33.534.938

Indicação de todos os nomes que
Abstenção
compõem a chapa - Conselho Fiscal

972.600

Rejeição
Caso um dos candidatos que
compõem a chapa deixe de integrá-la Sim
para acomodar a eleição

7

em separado de que trata os arts.
161, § 4º, e 240 da Lei nº 6.404, de
1976, os votos

Não

correspondentes às suas ações
podem continuar sendo conferidos à Abstenção
chapa escolhida? Aprovação
8

Aprovação da remuneração global
dos administradores da Companhia Abstenção
para o exercício social de 2019.
Rejeição

13.808.489

20.699.049

-

34.507.538
-

