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 voto à distância
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

O Banco PAN S.A. (BPAN4) (“Banco PAN” ou “Companhia”) vem por meio desta, nos
termos da Instrução CVM nº 481/09, conforme alterada, apresentar o mapa sintético
das instruções de voto transmitidas pelos acionistas ao agente de custódia, depositário
central ao escriturador e diretamente à Companhia, 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 (“AGOE”) da Companhia, a
ser realizada em 29 de abril de 2021. As informações do mapa sintético de votação
encontram-se no material anexo.

São Paulo, 28 de abril de 2021.
Mauro Dutra Mediano Dias
Diretor de Relações com Investidores

Mapa sintético de voto à distância da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária do
Banco PAN S.A., a realizar-se no dia 29 de abril de 2021 às 10h30min.

Deliberação
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 2020.
Resultado
do
exercício
social
encerrado em 31 de dezembro de
2020.
Pagamento de dividendos, relativo ao
exercício social de 2020, no valor de R$
8.766.282,81 (oito milhões, setecentos
e sessenta e seis mil, duzentos e
oitenta e dois reais e oitenta e um
centavos).
Chapa indicada pelos acionistas
detentores de ações ordinárias:
Amos Genish (Presidente) / Pedro
Duarte Guimarães (Vice-Presidente) /
Roberto Balls Sallouti (Membro
Efetivo) / Celso Leonardo Derziê de
Jesus Barbosa (Membro Efetivo) /
Alexandre Camara e Silva (Membro
Efetivo) / Sérgio Cutolo dos Santos
(Membro Efetivo) / Marcelo Sampaio
Cunha Filho (Membro Efetivo) / Fábio
de Barros Pinheiro (Membro Efetivo
Independente) / Fábio Soares de
Miranda Carvalho (Membro Efetivo
Independente)
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?
Chapa indicada pelos acionistas
detentores de ações ordinárias:
Aníbal Cardoso Joaquim (Titular) /
Bruno Bianco Leal (Titular) / Adriano
Borges
Resende
(Suplente)
Indicação de todos os nomes que
compõem a chapa - Indicados pelos
acionistas controladores.
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Caso um dos candidatos que compõem
a chapa deixe de integrá-la para
acomodar a eleição em separado de
que trata os arts. 161, § 4º, e 240 da Lei
nº 6.404, de 1976, os votos
correspondentes às suas ações podem
continuar sendo conferidos à chapa
escolhida?
Indicação pelos acionistas detentores
de
ações
preferenciais:
Marcelo Adilson Tavarone Torresi
(Membro Independente)
Indicação de candidatos ao conselho
fiscal por acionistas detentores de
ações preferenciais sem direito a voto
ou
com
voto
restrito:
Peter Edward Cortes Marsden Wilson
(Titular) / Marcio Villas Boas Passos
(Suplente).
Deliberar sobre o montante global
máximo
da
remuneração
dos
Administradores
da
Companhia
proposto para o exercício de 2021 no
valor de R$ 24.444.625,00 (vinte e
quatro milhões, quatrocentos e
quarenta e quatro mil e seiscentos e
vinte
e
cinco
reais),
independentemente do ano em que for
paga.
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.

657.560.633

-

-

82.876.451

13.400

366.100

82.889.851

-

366.100

657.560.633

-

-

947.180.839

-

-

946.108.839

1.072.000

-

