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Mapa sintético de voto à distância
Assembleia Geral Ordinária

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 (“AGO”) a ser realizada em 30 de abril de 2020. As informações
do mapa sintético de votação encontram-se no material anexo.

São Paulo, 29 de abril de 2020.
Carlos Eduardo Pereira Guimarães
Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores
ri@grupopan.com
www.bancopan.com.br/ri

Mapa sintético de voto à distância
Assembleia Geral Ordinária (AGO), 30 de abril de 2020 às 10h30min.
Descrição da Deliberação

Voto

Quantidade de
Ações

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 2019

Aprovar:

657.560.627

Rejeitar:

-

Abster-se:

-

Aprovar:

657.560.627

Rejeitar:

-

Abster-se:

-

Aprovar:

657.560.627

Rejeitar:

-

Abster-se:

-

Aprovar:

657.560.627

Rejeitar:

-

Abster-se:

-

Sim:

657.560.627

Não:

-

Abster-se:

-

Aprovar:

90.885.434

Rejeitar:

-

Abster-se:

-

Aprovar:

995.016.144

Rejeitar:

-

Abster-se:

-

Aprovar:

993.837.073

Rejeitar:

1.179.071

Abster-se:

-

Resultado do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019
Pagamento de dividendos, relativos ao exercício social de
2019, no valor de R$ 3.248.438,04 (três milhões, duzentos e
quarenta e oito mil, quatrocentos e trinta e oito reais e
quatro centavos) e a ratificação da imputação de Juros sob
Capital Próprio (“JCP”) no valor de R$ 198.000.000,00 (cento
e noventa e oito milhões de reais) aos dividendos mínimos
obrigatórios.
Eleição de membro do Conselho Fiscal por indicação dos
acionistas detentores de ações ordinárias:
- Aníbal Cardoso Joaquim

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?
Eleição de membro do Conselho Fiscal e seu respectivo
suplente por indicação dos acionistas detentores de ações
preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito
(votação em separado):
- Peter Edward Cortes Marsden Wilson (Efetivo)
- Marcio Villas Boas Passos (Suplente)

Autorização para a Diretoria da Companhia praticar todos
os atos necessários à implementação das deliberações
desta Assembleia (AGO)
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 Assembleia (AGO)

