BANCO PAN S.A.
Companhia Aberta
CNPJ: 59.285.411/0001-13
NIRE: 35.300.012.879
Av. Paulista, 1.374 – 16º andar – São Paulo/SP

MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO

O BANCO PAN S.A. (B3: BPAN4 “Banco PAN” ou “Companhia”) vem, por meio deste, nos
termos do disposto na Instrução CVM nº 481/09, conforme alterada, apresentar o Mapa
Sintético de Votação (“Mapa”), com a consolidação dos votos proferidos à distância
enviados para o escriturador do Banco PAN, com as indicações do total de aprovações,
rejeições e abstenções para cada uma das matérias a serem deliberadas e votadas na
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 29 de
abril de 2022, às 10h30min (“AGOE”). As informações detalhadas do Mapa encontramse no Anexo I.

São Paulo, 27 de abril de 2022.

Mauro Dutra
Diretor de Relações com Investidores

Anexo I
Mapa Sintético de Votação
AGOE do Banco PAN a ser realizada em 29 de abril de 2022, às 10h30min.
Deliberação

A favor

Contra

Abstenção

Exame, discussão e votação das contas
dos Administradores, bem como exame,
discussão e votação das demonstrações
financeiras, relativas ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2021.

-

-

-

Resultado do exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2021.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.008.241

4.277.229

41.379.012

Pagamento de dividendos, relativo ao
exercício social de 2021, no valor de R$
35.628.221,22 (trinta e cinco milhões,
seiscentos e vinte e oito mil, duzentos e
vinte um reais e vinte e dois centavos).
Eleição de membros do Conselho de
Administração: (a) Guilherme Goulart
Pacheco (b) Maira Habimorad (membro
independente).
Alteração do Art. 5º, para refletir a
quantidade de ações da Companhia
decorrente do direito de recesso no
âmbito da operação de incorporação de
ações da Mosaico Tecnologia ao
Consumidor S.A., sendo assim, o Art. 5º
passará a ter a seguinte redação: “O
capital social, totalmente subscrito e
integralizado é de R$ 5.928.320.482,90,
representado por 1.306.332.715 ações,
sendo 657.560.635 ações ordinárias e
648.772.080 ações preferenciais, todas
nominativas, escriturais e sem valor
nominal.”.
Instalação do Conselho Fiscal da
Companhia.
Autorização à Administração da
Companhia à prática de todos os atos
necessários à implementação das
deliberações tomadas na AGOE.
Nos termos do artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei
das S.A., aprovar a lavratura da ata na
forma de sumário dos fatos ocorridos e
sua publicação com a omissão das
assinaturas dos acionistas, bem como
dispensar a leitura dos documentos
referidos no artigo 133 da Lei das S.A. e
das matérias constantes da ordem do dia
da AGOE.

45.174.981

47.664.482

2.489.501

