METISA METALÚRGICA TIMBOENSE S.A.
COMPANHIA ABERTA - TIMBÓ (SC)
CNPJ Nº 86.375.425/0001-09 - NIRE 423.0000744-7

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
a ser realizada em 25 de abril de 2019
MAPA CONSOLIDADO

A METISA nos termos da Instrução da CVM nº 481/09, divulga o mapa de votação sintético consolidando as instruções de voto
transmitidas pelos acionistas por meio de seus respectivos agentes de custódia ao depositário central, ao escriturador e
diretamente à Companhia identificando quantas aprovações, rejeições ou abstenções recebeu cada item constante do boletim de
voto à distância, relativos às matérias que serão submetidas à deliberação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser
realizada em 25 de abril de 2019 (“Assembleia”). A Companhia informa que não foram recebidos Boletins de Voto à Distância
endereçados diretamente à Companhia, por meio de agentes de custódia ao depositário central e/ou ao escriturador.

MAPA CONSOLIDADO - 24.04.2019
ORDEM DO DIA
1.

Apreciar e deliberar sobre a Proposta da Administração
de aumento do capital social em R$50.000.000,00
(cinquenta milhões de reais), com incorporação de parte
da conta de reserva de retenção de lucros. O aumento do
capital social hora proposto de R$50.000.000,00
(cinquenta milhões de reais), será acrescido ao capital
social existente de R$100.000.000,00 (cem milhões de
reais), perfazendo o total de R$150.000.000,00 (cento e
cinquenta milhões de reais), sem alteração do número de

AÇÕES ORDINÁRIAS
VOTO

POSIÇÃO

% sobre
Cap. Social

% sobre
Part. Voto

APROVAR

-x-

-x-

-x-

REJEITAR

-x-

-x-

-x-

ABSTER-SE

-x-

-x-

-x-

APROVAR

-x-

-x-

-x-

REJEITAR

-x-

-x-

-x-

ABSTER-SE

-x-

-x-

-x-

ações da Companhia.
2.

Em decorrência da proposta do item 1, o Artigo 5º do
Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a
seguinte redação:
“Artigo 5º
O
capital
social
é
de
R$150.000.000,00
(cento
e
cinquenta milhões de reais),
dividido em 9.137.263 (nove
milhões, cento e trinta e sete mil,
duzentos e sessenta e três) de
ações escriturais, sem valor
nominal, sendo 4.212.530 (quatro
milhões, duzentos e doze mil,
quinhentos
e
trinta)
ações
ordinárias e 4.924.733 (quatro
milhões, novecentos e vinte e
quatro mil, setecentos e trinta e
três) ações preferenciais;
§Único
- Cada ação ordinária terá direito a um
voto nas deliberações da Assembléia Geral.”
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AÇÕES PREFERENCIAIS
VOTO

POSIÇÃO

% sobre
Cap. Social

% sobre
Part. Voto

APROVAR

-x-

-x-

-x-

REJEITAR

-x-

-x-

-x-

ABSTER-SE

-x-

-x-

-x-

APROVAR

-x-

-x-

-x-

REJEITAR

-x-

-x-

-x-

ABSTER-SE

-x-

-x-

-x-

ações da Companhia.
2.

Em decorrência da proposta do item 1, o Artigo 5º do
Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a
seguinte redação:
“Artigo 5º
O
capital
social
é
de
R$150.000.000,00
(cento
e
cinquenta milhões de reais),
dividido em 9.137.263 (nove
milhões, cento e trinta e sete mil,
duzentos e sessenta e três) de
ações escriturais, sem valor
nominal, sendo 4.212.530 (quatro
milhões, duzentos e doze mil,
quinhentos e trinta) ações
ordinárias e 4.924.733 (quatro
milhões, novecentos e vinte e
quatro mil, setecentos e trinta e
três) ações preferenciais;
§Único
- Cada ação ordinária terá direito a um
voto nas deliberações da Assembléia Geral.”
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