NOTRE DAME INTERMÉDICA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 19.853.511/0001-84
NIRE 35.300.463.242
Companhia Aberta de Capital Autorizado

Divulgação do mapa de votação consolidado à distância para a
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 28 de março de 2019

A NOTRE DAME INTERMÉDICA PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), nos termos do artigo 21W, parágrafo 3º, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 481, de 17 de
dezembro de 2009, conforme alterada, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral o mapa
de votação sintético consolidando os votos exercidos pelos acionistas da Companhia à distância
para cada uma das matérias submetidas à deliberação da Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária da Companhia, a ser realizada em 28 de março de 2019 (“AGOE”), com as
indicações do total de aprovações, rejeições e abstenções proferidas pelas ações votantes em cada
matéria constante da ordem do dia da AGOE. Nesse sentido, o mapa de votação sintético
consolidado encontra-se nos Anexos A e B à presente divulgação.

São Paulo, 27 de março de 2019.

Glauco Desiderio
Diretor de Relações com Investidores

Anexo A
Mapa de votação sintético Assembleia Geral Ordinária

Código da
Deliberação (Boletim
de Voto à Distância)

Descrição de Deliberação

Voto da Deliberação e Quantidade de Ações

01

Aprovar (Sim)

Rejeitar (Não)

Abster-se

Apreciação do relatório da administração, das contas dos administradores, das demonstrações financeiras da
Companhia e do parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018.

364.450.388

0

38.814.287

02

Aprovação da destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, incluindo
distribuição de dividendos.

402.438.075

0

826.600

03

Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do Conselho de Administração, nos termos
do artigo 141 da Lei nº 6.404/76?

4.691.664

325.723.679

72.849.332

04

Deseja solicitar a eleição em separado de membro do conselho de administração, nos termos do artigo 141,
parágrafo 4º, I, da Lei nº 6.404/76?

26.027.371

290.012.615

87.224.689

326.850.476

37.200.946

13.185.882

Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - Chapa Única

05

Christopher Riley Gordon (Efetivo)
T. Devin O’Reilly (Efetivo)
Wayne Scott de Veydt (Efetivo)
Michel David Freund (Efetivo)
Irlau Machado Filho (Efetivo)
Leonardo Porcincula Gomes Pereira (Conselheiro Independente)
José Luiz Teixeira Rossi (Conselheiro Independente)

Código da
Deliberação (Boletim
de Voto à Distância)

Descrição de Deliberação

Voto da Deliberação e Quantidade de Ações

06

07

Aprovar (Sim)

Rejeitar (Não)

Abster-se

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?

294.388.549

95.867.838

13.008.288

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?

294.388.549

0

108.876.126

Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser
atribuída
Christopher Riley Gordon (Efetivo)
08

289.673.125

0

0

T. Devin O’Reilly (Efetivo)
Wayne Scott de Veydt (Efetivo)
Michel David Freund (Efetivo)
Irlau Machado Filho (Efetivo)

289.673.125
289.673.125
289.673.125
289.673.125

0
0
0
0

0
0
0
0

Leonardo Porcincula Gomes Pereira (Conselheiro Independente)
José Luiz Teixeira Rossi (Conselheiro Independente)

289.673.125
289.673.125

0
0

0
0

09

Aprovação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2019.

376.142.316

9.603.397

17.518.962

10

Deseja solicitar a instalação do Conselho Fiscal, nos termos do artigo 161 da Lei nº 6.404/76?

116.286.561

230.496.865

56.481.249

11

Caso seja necessária a realização de segunda convocação para AGO, as manifestações de voto contidas neste
boletim de voto à distância podem ser consideradas para fins da AGO a ser realizada em segunda convocação?

380.513.790

9.770.597

12.980.288

Anexo B
Mapa de votação sintético Assembleia Geral Extraordinária

Código da
Deliberação (Boletim
de Voto à Distância)

Voto da Deliberação e Quantidade de Ações
Descrição de Deliberação
Aprovar (Sim)

Rejeitar (Não)

Abster-se

01

Ratificação da eleição de membro independente do Conselho de Administração.

401.285.768

1.969.607

9.300

02

Aprovação do Terceiro Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia.

257.591.681

82.045.702

63.627.292

03

Alteração do caput do artigo 5º, do caput do artigo 6º e do parágrafo 5º do artigo 15 do Estatuto Social, bem como
a sua consolidação.

393.863.007

9.177.597

224.071

04

Caso seja necessária a realização de segunda convocação para AGE, as manifestações de voto contidas neste
boletim de voto à distância podem ser consideradas para fins da AGE a ser realizada em segunda convocação?

402.962.275

293.100

9.300

