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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

DE 29 DE MAIO DE 2020 

 

Mapa Sintético Consolidado de Voto a Distância 

 

São Paulo, 28 de maio de 2020 – A Braskem S.A. (B3: BRKM3, BRKM5 e BRKM6; NYSE:BAK; 

LATIBEX: XBRK) (“Companhia”), em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 481/09, conforme 

alterada, informa por meio da presente, o mapa sintético de votação com a consolidação das instruções 

de voto transmitidas pelos acionistas aos agentes de custódia e ao Itaú Corretora de Valores S.A. 

(“Escriturador”) e as instruções de voto recebidas diretamente pela Companhia, identificando quantas 

aprovações, rejeições ou abstenções recebeu cada deliberação constante do boletim de voto a distância, 

conforme ANEXO I. 

Informações adicionais podem ser obtidas junto ao Departamento de Relações com Investidores através 

do telefone (11) 3576-9531 ou do e-mail braskem-ri@braskem.com.br. 
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ANEXO I 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

DE 29 DE MAIO DE 2020 

Mapa Sintético Consolidado de Voto a Distância 

 

Código da 

Deliberação 
Descrição da Deliberação 

Voto da 

Deliberação 

Quantidade 

de Ações 
Total 

Quantidade 

de Ações 
(Ordinárias) 

Quantidade de 
Ações 

(Preferenciais 
"A") 

Quantidade de 
Ações 

(Preferenciais 
"B") 

1 

Examinar, discutir e votar o Relatório da 
Administração e respectivas Contas dos 

Administradores e Demonstrações Financeiras da 

Companhia, contendo as Notas Explicativas, 
referentes ao exercício social encerrado em 31 de 

dezembro de 2019, acompanhados do Relatório e 
Parecer dos Auditores Independentes e do 

Parecer do Conselho Fiscal. 

ABSTER-SE 1.000 1.000 - - 

APROVAR 4.384.581 4.384.581 - - 

REJEITAR - - - - 

2 

Examinar, discutir e votar a Proposta da 
Administração para destinação do resultado do 

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

2019, com a utilização parcial das reservas de 
lucros para absorção do prejuízo apurado no 

exercício. 

ABSTER-SE 1.000 1.000 - - 

APROVAR 4.384.581 4.384.581 - - 
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REJEITAR - - - - 

3 

Deseja requerer a adoção do processo de voto 
múltiplo para eleição do Conselho de 

Administração, nos termos do artigo 141 da Lei 
das S.A.? 

ABSTER-SE 4.355.480 4.355.480 - - 

APROVAR 30.101 30.101 - - 

REJEITAR - - - - 

4 

Indicação de todos os nomes que compõem a 

chapa (Os votos indicados neste campo serão 
desconsiderados caso o acionista detentor de 

ações com direito a voto também preencha os 
campos presentes na eleição em separado de 

membro do conselho de administração e a eleição 

em separado de que tratam esses campos ocorra) 
- Chapa Única 

ABSTER-SE 31.101 31.101 - - 

APROVAR 4.354.480 4.354.480 - - 

REJEITAR - - - - 

5 
Caso um dos candidatos que compõem a chapa 

escolhida deixe de integrá-la, os votos 
ABSTER-SE 31.101 31.101 - - 
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correspondentes às suas ações podem continuar 

sendo conferidos à chapa escolhida? APROVAR 4.354.480 4.354.480 - - 

REJEITAR - - - - 

6 

Em caso de adoção do processo de eleição por 

voto múltiplo, os votos correspondentes às suas 
ações devem ser distribuídos em percentuais 

igualitários pelos membros da chapa que você 
escolheu? [Caso o acionista opte por “abster-se” 

e a eleição ocorra pelo processo de voto múltiplo, 
seu voto deve ser computado como abstenção na 

respectiva deliberação da assembleia.] 

ABSTER-SE 4.376.263 4.376.263 - - 

APROVAR 9.318 9.318 - - 

REJEITAR - - - - 

7 

Visualização de todos os candidatos que 

compõem a chapa para indicação da % 
(porcentagem) dos votos a ser atribuída 

ABSTER-SE 1.000 1.000 - - 

APROVAR 4.354.480 4.354.480 - - 

REJEITAR - - - - 
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8 

Caso seja titular ininterruptamente das ações 

ordinárias com as quais vota, durante os 3 (três) 

meses imediatamente anteriores à realização da 
assembleia geral, deseja solicitar a eleição em 

separado de membro do Conselho de 
Administração, nos termos do artigo 141, §4º, 

inciso I da Lei das S.A.? [o Acionista que optar 
pela opção “sim” deverá encaminhar à 

Companhia, através do e-mail 

ago2020@braskem.com, com cópia para o e-mail 
braskem-ri@braskem.com, o comprovante da 

titularidade ininterrupta da participação acionária 
durante o período de 3 (três) meses, no mínimo, 

imediatamente anterior à realização da 

Assembleia, emitido não antes de 27 de maio de 
2020 pela entidade competente, nos termos do 

artigo 141, §6º da Lei das S.A.] (caso não seja 
atingido o quórum legalmente exigido para 

realização da eleição em separado, será 

considerada a instrução de voto constante deste 
boletim para a eleição geral). 

ABSTER-SE 4.354.480 4.354.480 - - 

APROVAR 31.101 31.101 - - 

REJEITAR - - - - 

9 

Caso se verifique que nem os titulares de ações 

com direito a voto nem os titulares de ações 
preferenciais sem direito a voto ou com voto 

restrito perfizeram, respectivamente, o quórum 
exigido nos incisos I e II do §4º do artigo 141 da 

Lei das S.A., você deseja que seu voto seja 

agregado aos votos das ações sem direito a voto 
a fim de eleger para o Conselho de Administração 

o candidato com o maior número de votos dentre 

ABSTER-SE 4.454.543 4.384.581 69.962 - 

APROVAR 45.717.545 1.000 45.716.545 - 

REJEITAR 2.396.506 - 2.396.506 - 
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todos aqueles que, constando deste Boletim, 

concorrerem à eleição em separado? 

10 

Caso seja titular ininterruptamente das ações 

preferenciais com as quais vota, durante os 3 
meses imediatamente anteriores à realização da 

assembleia geral, deseja solicitar a eleição em 
separado de membro do Conselho de 

Administração, nos termos do artigo 141, §4º, 
inciso II da Lei das S.A.? [o Acionista que optar 

pela opção “sim” deverá encaminhar à 

Companhia, através do e-mail 
ago2020@braskem.com, com cópia para o e-mail 

braskem-ri@braskem.com, o comprovante da 
titularidade ininterrupta da participação acionária 

durante o período de 3 (três) meses, no mínimo, 

imediatamente anterior à realização da 
Assembleia, emitido não antes de 27 de maio de 

2020 pela entidade competente, nos termos do 
artigo 141, §6º da Lei das S.A.] 

ABSTER-SE 5.214.897 - 5.214.897 - 

APROVAR 42.462.159 - 42.462.159 - 

REJEITAR 505.957 - 505.957 - 

11 

Indicação de candidatos ao conselho de 

administração por acionistas detentores de ações 

preferenciais sem direito a voto ou com voto 
restrito (o acionista somente pode preencher este 

campo caso seja titular ininterruptamente das 
ações com as quais vota durante os 3 meses 

imediatamente anteriores à realização da 
assembleia geral) LÍRIO ALBINO PARISOTTO 

(EFETIVO) 

ABSTER-SE 21.798.278 - 21.798.278 - 

APROVAR 26.312.813 - 26.312.813 - 

REJEITAR 71.922 - 71.922 - 
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12 

Caso se verifique que nem os titulares de ações 

com direito a voto nem os titulares de ações 

preferenciais sem direito a voto ou com voto 
restrito perfizeram, respectivamente, o quórum 

exigido nos incisos I e II do § 4o do art. 141 da 
Lei nº 6.404, de 1976, você deseja que seu voto 

seja agregado aos votos das ações com direito a 
voto a fim de eleger para o conselho de 

administração o candidato com o maior número 

de votos dentre todos aqueles que, constando 
deste boletim de voto a distância, concorrerem à 

eleição em separado? 

ABSTER-SE 4.445.225 4.375.263 69.962 - 

APROVAR 45.717.545 1.000 45.716.545 - 

REJEITAR 2.396.506 - 2.396.506 - 

13 

Deliberar sobre a eleição do Presidente e do Vice-
Presidente do Conselho de Administração da 

Companhia, conforme Proposta da Administração 
(José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha como 

Presidente e João Cox Neto como Vice-

Presidente) 

ABSTER-SE 31.101 31.101 - - 

APROVAR 4.354.480 4.354.480 - - 

REJEITAR - - - - 

14 
Indicação de todos os nomes que compõem a 

chapa - Chapa Única 

ABSTER-SE 40.419 40.419 - - 

APROVAR 4.345.162 4.345.162 - - 
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REJEITAR - - - - 

15 

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? 

ABSTER-SE 4.385.581 4.385.581 - - 

APROVAR - - - - 

REJEITAR - - - - 

16 

Deseja solicitar a eleição em separado por 

Acionistas minoritários detentores de ações 
ordinárias de membro do Conselho Fiscal, nos 

termos do artigo 161, §4º, a, da Lei das S.A.? 

ABSTER-SE 4.345.162 4.345.162 - - 

APROVAR 40.419 40.419 - - 

REJEITAR - - - - 

17 
Deseja solicitar a eleição em separado por 

Acionistas minoritários detentores de ações 
ABSTER-SE 5.214.897 - 5.214.897 - 
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preferenciais de membro do Conselho Fiscal, nos 

termos do artigo 161, §4º, a, da Lei das S.A.? APROVAR 42.463.159 - 42.463.159 - 

REJEITAR 505.957 - 505.957 - 

18 

Indicação de candidatos ao conselho fiscal por 
acionistas detentores de ações preferenciais sem 

direito a voto ou com voto restrito 

HELOÍSA BELOTTI BEDICKS (EFETIVO) / 
REGINALDO FERREIRA ALEXANDRE (SUPLENTE) 

ABSTER-SE 461.513 - 461.513 - 

APROVAR 47.722.500 - 47.722.500 - 

REJEITAR - - - - 

19 

Deliberar sobre a remuneração anual e global dos 
administradores e dos membros do Conselho 

Fiscal da Companhia referente ao exercício social 

a encerrar-se em 31 de dezembro de 2020. 

ABSTER-SE 1.000 1.000 - - 

APROVAR 4.384.581 4.384.581 - - 

REJEITAR - - - - 

 


