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 recebimento do mapa de votação sintético enviado pelo escriturador 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 21T, parágrafo 2º, 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 que
recebeu nesta data do escriturador das ações de emissão da Companhia, o Itaú Corretora de
Valores S.A. (“Itaú”), o mapa de votação sintético consolidando as instruções de voto transmitidas
pelos acionistas ao Itaú, bem como aquelas transmitidas pelos acionistas para os seus agentes de
custódia, 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 encontra se nos Anexos A e B à presente divulgação.

São Paulo, 26 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.

150.021.655

0

22.307.962

02

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

171.503.017

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?

3.965.764

95.249.368

73.114.485

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?

25.418.826

59.519.180

87.391.611

96.376.274

37.348.635

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?

63.188.414

96.132.915

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?

63.188.414

0

109.141.203

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

59.198.953

0

0

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

59.198.953
59.198.953
59.198.953
59.198.953

0
0
0
0

0
0
0
0

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

59.198.953
59.198.953

0
0

0
0

09

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

161.907.353

9.521.264

901.000

10

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

115.891.947

3.430

56.434.240

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?

149.644.865

9.704.464

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.

170.350.710

1.969.607

9.300

02

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

43.582.365

82.310.746

46.436.506

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.

163.208.853

9.111.464

9.300

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?

172.027.217

293.100

9.300

