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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Mapa sintético consolidado de voto a distância

A BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), nos termos da Instrução CVM nº
481/09, conforme alterada, e da Deliberação CVM nº741/15, divulga na planilha anexa o mapa
de votação sintético que consolida as instruções de voto de acionistas encaminhadas por meio
da instituição financeira depositária de suas ações ordinárias (Banco do Brasil S.A.) com
aquelas enviadas diretamente à Companhia para cada proposta de deliberação constante no
boletim de voto a distância. Tais votos serão considerados no cômputo final das deliberações
da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 03 de outubro de 2018.
Informamos que a base acionária utilizada para elaboração deste mapa sintético é aquela
disponibilizada pelo Banco do Brasil S.A., escriturador das ações da Companhia, em
02/10/2018.

Brasília, 02 de outubro de 2018

Werner Romera Suffert
Diretor de Gestão Corporativa e Relações com Investidores

Assembleia Geral Extraordinária

Descrição da Deliberação

Quantidade de Ações
Aprovar (Sim)

Rejeitar (Não)

Abster-se

1. Indicação de candidatos ao conselho fiscal (o acionista poderá indicar tantos candidatos quanto for o número de vagas a
serem preenchidas na eleição geral)
FABIANO MACANHAN FONTES (Suplente) - Indicado pelo Banco do Brasil S.A.
LUÍS FELIPE VITAL NUNES PEREIRA (Titular) - Indicado pelo Ministro da Fazenda

271.425.572
271.425.572

46.900
46.900

12.566.616
12.566.616

2. Indicação de candidatos ao conselho de administração (o acionista poderá indicar tantos candidatos quanto for o
número de vagas a serem preenchidas na eleição geral)
ANTONIO MAURÍCIO MAURANO - Diretor-Presidente da BB Seguridade
GUEITIRO MATSUO GENSO - Representante do Banco do Brasil S.A.

189.072.350
129.617.145

82.400.122
141.855.327

12.566.616
12.566.616

3. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações devem ser
distribuídos em percentuais igualitários pelos candidatos que você escolheu?
4. Visualização de todos os candidatos para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser atribuída
ANTONIO MAURÍCIO MAURANO - Diretor-Presidente da BB Seguridade
GUEITIRO MATSUO GENSO - Representante do Banco do Brasil S.A.
5. Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do Conselho de Administração, nos termos ao
art.141 da Lei 6.404, de 1976?
6. Deseja solicitar a eleição em separado de membro do conselho de administração, nos termos do art. 141, § 4º, I, da Lei
nº 6.404, de 1976?
7. Em conformidade com o contido no Estatuto Social da BB Seguridade (art. 10, inciso vii), submete-se à deliberação dessa
Assembleia a aprovação da Premiação Extraordinária em ações da BB Seguridade (BBSE3) para os funcionários da
Companhia.

55.483.769

228.555.319

52.356.405
52.356.405
118.188

71.021.234

212.899.666

91.462.808

21.623.073

170.953.207

259.449.134

18.780.280

5.809.674

