Regras e Procedimentos para participação e votação à
distância na Assembleia Geral Ordinária da MRS
Credenciamento para Participação Digital
A MRS disponibilizará a plataforma digital Webex Meetings para que os acionistas participem
e/ou votem remotamente na AGO, sem prejuízo do uso do Boletim de Voto à Distância (“BVD”)
como meio do exercício do direito de voto.
Para participação e votação na AGO, os acionistas deverão observar todos os procedimentos
descritos a seguir.
Os acionistas poderão solicitar link para acesso à AGO mediante envio de e-mail para o seguinte
endereço eletrônico: ago@mrs.com.br, indicando expressamente o endereço eletrônico
para o qual deverá ser enviado o link de acesso. O e-mail com a solicitação de acesso poderá
ser enviado até o dia 15 de junho de 2020 e deverá ser acompanhado dos documentos
necessários para participação na AGO, conforme detalhado no Edital de Convocação, Manual
de Participação e Proposta da Administração. O acesso via Webex Meetings será restrito aos
acionistas ou seus representantes ou procuradores, conforme o caso, que se credenciarem
mediante envio de e-mail para o endereço eletrônico ago@mrs.com.br (“Acionistas
Credenciados”).
A Companhia alerta que os acionistas que não enviarem e-mail solicitando o link de acesso e
anexando os documentos de participação necessários no prazo aqui exigido não estarão aptos
à participação na AGO.
Os convites individuais para acesso virtual serão enviados aos endereços de e-mail indicados no
formulário, sendo remetido apenas um convite individual para cada Acionista Credenciado.
Os Acionistas Credenciados se comprometem a: (i) utilizar os convites individuais única e
exclusivamente para o acompanhamento remoto da AGO, (ii) não transferir ou divulgar, no todo
ou em parte, os convites individuais a qualquer terceiro, acionista ou não, sendo o convite
intransferível, e (iii) não gravar ou reproduzir, no todo ou em parte, nem tampouco transferir,
a qualquer terceiro, acionista ou não, o conteúdo ou qualquer informação transmitida por meio
virtual durante a realização da AGO.
Caso determinado Acionista Credenciado não receba o convite individual para acesso virtual na
AGO com até 12 (doze) horas de antecedência do horário de início da AGO, deverá entrar em
contato com o departamento Jurídico da MRS, através do e-mail ago@mrs.com.br, com até 4
(quatro) horas de antecedência do horário de início da AGO.
Os Acionistas Credenciados deverão realizar o download do aplicativo do Webex Meetings em
seus computadores para ter acesso à plataforma Webex Meetings. Para realizar o download e
obter orientações de uso clique aqui.

Participação e/ou Votação na Plataforma Digital
No início da AGO, os Acionistas Credenciados presentes (“Acionistas Presentes”) devem se
manifestar se escolhem (i) simplesmente participar da AGO, tendo ou não enviado BVD; ou (ii)
participar e votar na AGO sendo certo que, caso tenha encaminhado suas manifestações de voto
pelo BVD, ao optar por esse modo de participação, terá todas as suas instruções de voto
eventualmente recebidas pelo BVD desconsideradas pela Companhia.

A Companhia ressalta que a plataforma Webex Meetings atende aos requisitos previstos no Art.
21-C, § 1º da Instrução CVM nº 481/2009, conforme alterada pela Instrução CVM nº 622/2020,
quais sejam, (i) a possibilidade de manifestação e de acesso simultâneo a documentos
apresentados durante a AGO que não tenham sido disponibilizados anteriormente; (ii) a
gravação integral, pela Companhia, da AGO; e (iii) a possibilidade de comunicação entre os
acionistas presentes por meio da opção de chat (“Bate-papo”) na plataforma.
Os Acionistas Presentes, desde já, autorizam que a Companhia utilize quaisquer informações
constantes da gravação da AGO para (i) registro da possibilidade de manifestação e visualização
dos documentos apresentados durante a AGO; (ii) registro da autenticidade e segurança das
comunicações durante a AGO; (iii) registro da presença e dos votos proferidos pelos Acionistas
Presentes; (iv) cumprimento de ordem legal de autoridades competentes; e (v) defesa da
Companhia, seus administradores e terceiros contratados, em qualquer esfera judicial, arbitral,
regulatória ou administrativa.
Durante a realização da AGO, os Acionistas Presentes devem manter seu microfone em modo
“mudo” e com as suas câmeras desligadas, a fim evitar instabilidade na conexão e melhorar a
qualidade de som.
Após a exposição sobre cada matéria constante da Ordem do Dia da AGO, o Acionista Presente
que queira se manifestar deverá enviar uma mensagem ao secretário da AGO pelo chat (Batepapo) dentro do Webex Meetings para cadastrar tal pedido, de forma que, na ordem em que
forem recebidos pela mesa, seja dada a palavra a tal Acionista Presente, através da abertura
do áudio. Com o objetivo de manter o bom andamento da AGO, poderá ser estabelecido um
tempo máximo para a manifestação de cada acionista presente.
Além disso, a MRS assegura, ainda, que as eventuais manifestações por escrito de qualquer
Acionista Presente, encaminhadas à mesa da AGO até o final da AGO e para o endereço
eletrônico: ago@mrs.com.br serão anexadas à ata, caso expressamente solicitado.
A MRS não se responsabiliza por problemas de conexão que os Acionistas Credenciados venham
a enfrentar e outras situações que não estejam sob o controle da Companhia, tais como
instabilidade na conexão com a internet ou incompatibilidade do Webex Meetings com o
equipamento do Acionista Credenciado.
A Companhia recomenda que os Acionistas Credenciados (i) façam testes e se familiarizem
previamente com a ferramenta Webex Meetings para evitar a incompatibilidade dos seus
equipamentos eletrônicos com a plataforma e outros problemas com a sua utilização no dia da
AGO; e (ii) acessem a plataforma digital Webex Meetings com antecedência de, no mínimo, 30
minutos do início das AGO a fim de evitar eventuais problemas operacionais.
A fim de auxiliar os Acionistas Credenciados, a MRS fornecerá suporte técnico através do
seguinte telefone: (32) 3239-9410.
Os Acionistas Presentes que participarem via Webex Meetings serão considerados presentes à
AGO, e assinantes da respectiva ata e do livro de presença, nos termos do Artigo 21-V, §1º da
Instrução CVM nº 481/2009, conforme alterada pela Instrução CVM nº 622/2020.
Eventuais dúvidas sobre as questões acima poderão ser dirimidas por meio de contato com a
Gerência Geral Jurídica, por mensagem eletrônica para: ago@mrs.com.br.

