Banco Bradesco S.A.
CNPJ n 60.746.948/0001-12 - NIRE 35.300.027.795
Companhia Aberta
Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em
12.3.2018
o

Data, Hora, Local: Em 12.3.2018, às 16h, na sede social, Núcleo Cidade de Deus,
Vila Yara, Osasco, SP, no Salão Nobre do 5o andar, Prédio Vermelho, CEP 06029900.
Mesa: Presidente: Luiz Carlos Trabuco Cappi; Secretário: Carlos Alberto
Rodrigues Guilherme.
Quórum de Instalação: Acionistas da Sociedade representando mais de dois terços
do capital social votante, conforme se verifica do Mapa Final de Votação anexo.
Publicações Prévias: o Edital de Convocação foi publicado em 8, 9 e 10.2.2018,
nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, respectivamente, páginas 26,
31 e 27; e “Valor Econômico”, páginas A3.
Disponibilização de Documentos: o Edital de Convocação citado no item
“Publicações Prévias” e a proposta do Conselho de Administração foram
colocados sobre a mesa para apreciação dos acionistas. Lembrou o senhor
Presidente que, desde 7.2.2018, a referida proposta e respectivo anexo estão
disponíveis, na íntegra, nos sites do Bradesco (www.bradesco.com.br Governança Corporativa – Acionistas); da B3 (www.b3.com.br) e da CVM
(www.cvm.gov.br).
Voto a Distância: Os acionistas presentes deliberaram dispensar a leitura do Mapa
de Votação Consolidado divulgado ao mercado em 11.3.2018, conforme previsto
no Parágrafo Quarto do Artigo 21-W da Instrução CVM no 481/09, introduzido
pela Instrução CVM no 561/15, o qual também foi colocado sobre a mesa para
apreciação dos acionistas juntamente com os demais documentos supracitados.
Deliberação: observada a Ordem do Dia da Assembleia, constante do Edital
supracitado, foi aprovada a proposta registrada na Ata da Reunião Extraordinária
no 2.867, do Conselho de Administração, de 7.2.2018, para aumentar o capital
social em R$8.000.000.000,00, elevando-o de R$59.100.000.000,00 para
R$67.100.000.000,00, com bonificação em ações, mediante a capitalização de
parte do saldo da conta “Reservas de Lucros - Reserva Estatutária”, em
conformidade com o disposto no Artigo 169 da Lei n o 6.404/76, com a emissão de
610.896.190 ações nominativas-escriturais, sem valor nominal, sendo 305.448.111
ordinárias e 305.448.079 preferenciais, que serão atribuídas gratuitamente aos
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acionistas na proporção de 1 nova ação para cada 10 ações da mesma espécie de
que forem titulares na data-base, a ser fixada após a homologação do processo pelo
Banco Central do Brasil, com a consequente alteração do “caput” do Artigo 6o do
Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 6o) O
capital social é de R$67.100.000.000,00 (sessenta e sete bilhões e cem milhões de
reais), dividido em 6.719.858.095 (seis bilhões, setecentas e dezenove milhões,
oitocentas e cinquenta e oito mil e noventa e cinco) ações nominativas-escriturais,
sem valor nominal, sendo 3.359.929.223 (três bilhões, trezentas e cinquenta e nove
milhões, novecentas e vinte e nove mil e duzentas e vinte e três) ordinárias e
3.359.928.872 (três bilhões, trezentas e cinquenta e nove milhões, novecentas e
vinte e oito mil e oitocentas e setenta e duas) preferenciais.”. Lembrou o senhor
Presidente que o aumento de capital social ora aprovado contou com a anuência
prévia do Conselho Fiscal, por meio de Parecer registrado na Ata da Reunião
Extraordinária no 457, daquele Órgão, de 7.2.2018, cuja transcrição foi dispensada
por tratar-se de documento lavrado em livro próprio.
Lavratura e Publicação da Ata: autorizada a lavratura da Ata na forma de
sumário, bem como a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas
presentes, na forma prevista nos Parágrafos Primeiro e Segundo do Artigo 130 da
Lei no 6.404/76.
Quórum da Deliberação: aprovada por maioria absoluta de votos, conforme se
verifica do Mapa Final de Votação anexo, que detalha os percentuais de aprovação,
rejeição e abstenção da matéria, já computada a votação proferida por meio dos
Boletins de Voto a Distância que a Companhia recebeu no período de 7.2 a
6.3.2018, conforme estabelecido no Artigo 21-B da Instrução CVM no 481/09.
Aprovação e Assinatura da Ata: lavrada e lida, foi esta Ata aprovada por todos os
acionistas presentes e, em conformidade com o disposto no “caput” do Artigo 130
da Lei no 6.404/76, assinada. aa) Presidente: Luiz Carlos Trabuco Cappi;
Secretário: Carlos Alberto Rodrigues Guilherme.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro
próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas.
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ANEXO
BANCO BRADESCO S.A.
Tipo da Assembléia
Assembleia Geral Extraordinária

Data
12-mar-18

Hora
16:00

Mapa Sintético de Votação Final da Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) do Banco Bradesco S/A (“Companhia”), composto pelos votos recebidos por meio de
Boletim de Voto a Distância (“BVD”) e votos presenciais dos acionistas da Companhia que compareceram nesta data, conforme as regras da Instrução CVM 561. Os
dados contidos neste documento refletem as informações disponíveis em nosso sistema escritural até a data de hoje.

MAPA SINTÉTICO - 12-03-2018
ORDEM DO DIA

1.

Aumentar o capital social em R$8.000.000.000,00, elevando-o de
R$59.100.000.000,00 para
R$67.100.000.000,00, com bonificação em ações, na proporção de 1 nova
ação para cada 10
ações da mesma espécie, mediante a capitalização de parte do saldo da
conta “Reservas de
Lucros - Reserva Estatutária”.

ON
POSIÇÃO

% sobre a
espécie

% sobre
Part. Voto

APROVAR

2.564.063.098

84,08284%

99,92%

REJEITAR

121

0,00000%

0,00%

2.164.402

0,07098%

0,08%

VOTO

ABSTER-SE

