ANEXO I
PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS 2018

Assembléia das Investidas - 2018
Código

Empresa

ALPA4

ALPARGATAS S.A

CNPJ
61.079.117/0001-05

BVMF3 BM&F BOVESPA
CAML Camil Alimentos S.A

09.346.601/0001-25
64.904.295/0001-03

ENEV3

04.423.567/0001-21

Eneva S.A

ENGI11 ENERGISA PNE
FLRY3 FLEURY S.A.
FRAS3 FRAS-LEON EJ N1

00.864.214/0001-06
60.840.055/0001-31
88.610.126/0001-29

GUAR3 GUARARAPESON

08.402.943/0001-52

ITUB3
ITUB4
MDIA3
MYPK3
RAIL3
SHOW3

ITAUUNIBANCO ON
ITAÚ UNIBANCO
M.DIASBRANCOON NM
IOCHP-MAXIONON N1
RUMO S.A
SHOW3

07.206.816/0001-15
61.156.113/0001-75
02.387.241/0001-60
02.860.694/0001-62

VLID3

VALID SOLUCOES AS

33.113.309/0001-47

60.872.504/0001-23

Data AGO/E Publicou Edital
27/04/2018
Sim
14/11/2018
Sim
23/04/2018
Sim
29/06/2018
Sim
12/07/2018
Sim
25/10/2018
Sim
30/11/2018
Sim
25/04/2018
Sim
23/04/2018
Sim
04/09/2018
Sim
27/04/2018
Sim
20/12/2018
Sim
25/04/2018
Sim
27/07/2018
Sim
12/04/2018
Sim
19/04/2018
Sim
20/04/2018
Sim
26/04/2018
Sim
26/04/2018
08/06/2018
Sim
25/10/2018
29/11/2018

Part. Obrigatória
Voto à Distância
Presencial / Procuração
Voto à Distância
Voto à Distância
Presencial / Procuração
Presencial / Procuração
Presencial / Procuração
Voto à Distância
Voto à Distância
Presencial
Voto à Distância
Procuração
Voto à Distância
Voto à Distância
Voto à Distância
Voto à Distância
Voto à Distância
Voto à Distância
Voto à Distância
Voto à Distância
Presencial
Voto à Distância

Representante
Fernando Fanchin
Fernando Fanchin
Pedro Lapenta
Fernando Fanchin
Pedro Lapenta
Pedro Lapenta
Pedro Lapenta
Pedro Lapenta
Fernando Fanchin
Fernando Fanchin
Fernando Fanchin
Fernando Fanchin
Pedro Lapenta
Pedro Lapenta
Fernando Fanchin
Fernando Fanchin
Pedro Lapenta
Pedro Lapenta
Pedro Lapenta
Pedro Lapenta
Pedro Lapenta
Pedro Lapenta

Prazo de envio dos doctos
rejeitado*
enviado
enviado
não participaremos
não participaremos
não participaremos
enviado
enviado
não participaremos
enviado
enviado
enviado
enviado
enviado
não computados
enviado
enviado
enviado
enviado
participado
enviado

Empresa

ALPARGATAS S.A

Data AGO/E

27/04/2018

Publicou Edital

SIM

Part. Obrigatória

Voto à Distância

Representante

Matéria

Fernando Fanchin

1 - Alterar o artigo 2º do Estatuto
Social da Companhia, conforme
Proposta da Administração, para
esclarecer competência de
aprovação sobre abertura e
extinção de subsidiárias no
exterior.

-

ALPARGATAS S.A

Empresa

ALPARGATAS S.A

27/04/2018

SIM

Voto à Distância

Fernando Fanchin

Data AGO/E

Publicou Edital

Part. Obrigatória

Representante

27/04/2018

SIM

Voto à Distância

Fernando Fanchin

-

ALPARGATAS S.A

27/04/2018

SIM

Voto à Distância

Fernando Fanchin

-

ALPARGATAS S.A

27/04/2018

SIM

Voto à Distância

Fernando Fanchin

ALPARGATAS S.A

27/04/2018

SIM

Voto à Distância

Fernando Fanchin

Matéria

OPÇÃO DE VOTO A DISTÂNCIA
Matéria
Voto

Voto

Matéria

Voto

2 - Alterar o artigo 14 do Estatuto
Social da Companhia, conforme
4 - Autoriza a lavratura da ata dessa
(x) Aprovar Proposta da Administração, a fim (x) Aprovar 3 - Consolidar o Estatuto Social da (x) Aprovar
(x) Aprovar
Assembleia em forma sumária,
( ) Rejeitar de aumentar o número máximo de ( ) Rejeitar
Companhia em razão das
( ) Rejeitar (
( ) Rejeitar
conforme parágrafo 1º do Artigo
( ) Abster-se mebros efetivos do Conselho de ( ) Abster-se
alterações propostas.
) Abster-se
( ) Abster-se
130 da Lei das S.A?
Administração, e seus respectivos
suplente, de 6 para 7 membros.

Matéria
Matéria
Voto
Voto
6 - Em caso de segunda convocação
5 - Autoriza a publicação da ata
dessa Assembleia, as instruções de
dessa Assembleia, com a omissão ( ) Aprovar
( ) Aprovar
voto constantes neste Boletim
dos nomes dos acionistas,
(x) Rejeitar
(x) Rejeitar
podem ser consideradas também
conforme parágrafo 2º do Artigo ( ) Abster-se
( ) Abster-se
para a realização em segunda
130 da Lei das S.A?
convocação?

Matéria

Voto

Matéria

OPÇÃO DE VOTO A DISTÂNCIA
Matéria
Voto

Matéria

Voto

4 - Indicação de todos os nomes
que compõem a chapa - por
indicação do bloco controlador.

(x) Aprovar
( ) Rejeitar
( ) Abster-se

Voto

Matéria

Voto

16,7% pra
cada

8 - Fixar a remuneração global da
Administração

(x) Aprovar
( ) Rejeitar
( ) Abster-se

Voto

Matéria

Voto

Voto

3 - Fixar o número de membros
2 - Aprovar as propostas de
efetivos e suplentes do Conselho de
orçamento de capital para o ano de
Administração da Companhia para
2018, da destinação do saldo do
o mandato de 1 ano ate a AGO de
1 - Tomar as contas dos
lucro liquido do exercício social
2018, a contar desta AGEO, em 7
administradores, apreciar, discutir e
encerrado em 31/12/17, conforme
membros efetivos e respectivos
votar o Relatório da Administração
proposta da Administração
suplentes, assumindo que a
(x) Aprovar
e Demonstrações Fin.,
(x) Aprovar
registrada nas Demonstrações
(x) Aprovar
Proposta da Administração a ser ( ) Rejeitar
acompanhadas do Relatório dos
( ) Rejeitar
Financeiras, e da distribuição de
( ) Rejeitar
deliberada na ordem do dia
( ) AbsterAuditores Independentes e Parecer ( ) Abster-se dividendos advindos da distrib. das ( ) Abster-se
extraordinária desta AGEO seja
se
do Conselho Fiscal, referentes ao
reservas de lucro dos exercícios de
aprovada pelos acionistas. Caso a
exercício social encerrado em
2013, 14, 15, 16 e 17, inclusive
proposta da ordem do dia
31/12/17.
ratificando as dist. de dividendos e
extraordinária desta AGEO não seja
de juros sob. o capital proprio
aprovada, fixar o número de
deliberadas pelo Conselho de
membros efetivos e suplentes do
Adm., "ad referendum" da AGO.
Conselho de ADM. em 6.
Matéria
5 - 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?
Matéria
9 - Deseja requerer a adoção do
processo de voto múltiplo para
eleição do Conselho de
Administração, nos termos do art.
141 da Lei das S.A?
Matéria

-

Voto

Voto

Matéria

(x) Aprovar
( ) Rejeitar
( ) Abster-se

6 - Em caso de adoção de voto
múltiplo, deseja distribuir o voto
adotado em percentuais para os
candidatos quem compõem a
chapa escolhida?

Voto

Matéria

Voto

Matéria

7 - Visualização de todos os
(x) Aprovar
candidatos que compõem a chapa
( ) Rejeitar
para indicação da % (porc.) dos
( ) Abster-se
votos a ser atribuída.
Voto

Matéria

(x) Aprovar
12 - Autoriza a lavratura da ata
( ) Aprovar 10 - Deseja requerer a adoção de ( ) Aprovar 11 - Deseja solicitar a instalação do
(x) Aprovar
( ) Rejeitar
dessa Assembleia em forma
(x) Rejeitar voto em separado para eleição do (x) Rejeitar Conselho Fiscal, nos termos do art.
( ) Rejeitar
( ) Abster- sumária, conforme parágrafo 1º do
Conselho de Administração?
161 da Lei das S.A?
( ) Abster-se
( ) Abster-se
( ) Abster-se
se
Artigo 130 da Lei das S.A?
Voto

Matéria

Voto

14 - Em caso de segunda
13 - Autoriza a publicação da ata
convocação dessa Assembleia, as
dessa Assembleia, com a omissão ( ) Aprovar
( ) Aprovar
instruções de voto constantes neste
dos nomes dos acionistas,
(x) Rejeitar
(x) Rejeitar
Boletim podem ser consideradas
conforme parágrafo 2º do art. 130 ( ) Abster-se
( ) Abster-se
também para a realização em
da Lei das S.A?
segunda convocação?

Empresa

BM&F BOVESPA

Empresa

BM&F BOVESPA

Data AGO/E

Publicou Edital

Part. Obrigatória

Representante

23/04/2018

SIM

Voto à Distância

Pedro Lapenta

Data AGO/E

Publicou Edital

Part. Obrigatória

Representante

23/04/2018

SIM

Voto à Distância

Pedro Lapenta

Voto à Distância

Pedro Lapenta

-

BM&F BOVESPA

23/04/2018

SIM

Matéria
1 - Proposta da Administração:
aprovar as contas dos
administradores e as
Demonstrações Financeiras
relativas ao exercicio social
encerrado em 31/12/2017.

Voto

Matéria

2 - Proposta da Administração:
deliberar sobre a destinação do
(x) Aprovar lucro liquido do exercicio social
( ) Rejeitar encerrado em 31/12/2017,
( ) Abster-se conforme Proposta da
Administração, nos seguintes
termos: (vide comentários).

OPÇÃO DE VOTO A DISTÂNCIA
Voto
Matéria
Voto
Matéria
Voto
3 - Proposta da Administração:
fixar, para o exercicio de 2018, a
4 - QUESTÃO REGULATÓRIOA QUE
remuneração global dos membros
NÃO COMPÕE A PROPOSTA DA
(x) Aprovar
(x) Aprovar
( ) Aprovar
do Conselho de Administração em
ADMINISTRAÇÃO: Deseja solicitar
( ) Rejeitar
( ) Rejeitar
(x) Rejeitar
até R$ 15.151 mil e dos membros
a instalação do conselho fiscal, nos
( ) Abster-se
( ) Abster-se
( ) Abster-se
da Diretoria em até R$ 51.385 mil,
termos do art. 161 da Lei nº 6.404,
conforme Proposta de
de 1976?.
Administração.

OPÇÃO DE VOTO A DISTÂNCIA
Matéria
Voto
Matéria
Voto
2 - Deliberar sobre as seguintes
alterações do Estatuto Social da
1 - Deliberar sobre as seguintes
Companhia, conforme detalhadas
alterações do Estatuto Social da
3 - Deliberar sobre as seguintes
com marcas de revisão na
Companhia, conforme detalhadas
alterações do Estatuto Social da
Proposta de Adm, para: B)
com marcas de revisão na
(x) Aprovar
(x) Aprovar Companhia, conforme detalhadas (x) Aprovar
Modificar atribuições dos orgãos
Proposta de Adm, para: A) Adaptar ( ) Rejeitar
( ) Rejeitar com marcas de revisão na
( ) Rejeitar
da adm. De modo a otimizar os
os dispositivos estatutários
( ) Abster-se
( ) Abster-se Proposta de Adm, para: C)
( ) Abster-se
processos decisórios e de
pertinentes ao novo Regulamento
Simplificar a estrututa
governança da Cia., reforçando o
do Novo Mercado, fruto da
administrativa da Companhia
seu compromisso com o
reforma concluida em 2017.
aprimoramento constante de sua
governança.
Matéria
Voto
Matéria
Voto
5 - Deliberar sobre as seguintes
alterações do Estatuto Social da
Companhia, conforme detalhadas
6 - QUESTÃO REGULATÓRIOA QUE
com marcas de revisão na
NÃO COMPÕE A PROPOSTA DA
(x) Aprovar
( ) Aprovar
Proposta de Adm, para: E) Outros
ADMINISTRAÇÃO: Deseja solicitar
( ) Rejeitar
(x) Rejeitar
ajustes formais e de redação, bem
a instalação do conselho fiscal, nos
( ) Abster-se
( ) Abster-se
como de remuneração e
termos do art. 161 da Lei nº 6.404,
referências cruzadas dos
de 1976?.
dispositivos estatutários quando
aplicável.
Matéria

Voto

Matéria

Voto

4 - Deliberar sobre as seguintes
alterações do Estatuto Social da
Companhia, conforme detalhadas
com marcas de revisão na
(x) Aprovar
Proposta de Adm, para: D)
( ) Rejeitar
Simplificar a redação dos
( ) Abster-se
dispositivos estatutários por meio
da eliminação de conteúdo
meramente replicado da legislação
e regulamentação em vigor.

Empresa

Camil Alimentos S/A

Data AGO/E

29/06/2018

Publicou Edital

SIM

Part. Obrigatória

Voto à Distância

Representante

Fernando Fanchin

29/06/2018

SIM

Voto à Distância

Fernando Fanchin

Camil Alimentos S/A

29/06/2018

SIM

Voto à Distância

Fernando Fanchin

Matéria

-

Camil Alimentos S/A

Empresa

Camil Alimentos S/A

29/06/2018

SIM

Voto à Distância

Fernando Fanchin

Data AGO/E

Publicou Edital

Part. Obrigatória

Representante

29/06/2018

SIM

Voto à Distância

Fernando Fanchin

Voto à Distância

Fernando Fanchin

-

Camil Alimentos S/A

29/06/2018

SIM

10 - Visualização de todos os
candidatos que compõem a chapa
para indicação da % (porcentagem)
dos votos a ser atribuída

Matéria

Voto

5 - Fixar o numero de membros do
(x) Aprovar
Conselho de Administração para o
( ) Rejeitar
proximo mandato. Conforme Proposta
( ) Abster-se
da Administração.
Matéria

-

Matéria

Voto

OPÇÃO DE VOTO A DISTÂNCIA
Matéria
Voto

Voto

Matéria

Voto

1 - Deliberar sobre as contas dos
administradores, examinar, discutir e
4 - Ratificar a distribuição de dividendos
2 - Deliberar sobre a proposta para
votar as Demonstrações Financeiras da
3 - Deliberar sobre a proposta de
intermediários à conta de reserva de
(x) Aprovar destinação do lucro líquido relativo (x) Aprovar
(x) Aprovar
(x) Aprovar
Cia referentes ao exercicio social findo
orçamento de capital da
lucros acumulados de exercicios
ao exercicio social findo em
( ) Rejeitar
( ) Rejeitar
( ) Rejeitar
( ) Rejeitar
em 20/02/18, acompanhadas do
Companhia para o exercicio social
anteriores a 28/02/2017, aprovada em
28/02/2018 e a distribuição de
( ) Abster-se
( ) Abster-se
( ) Abster-se
( ) Abster-se
Relatório da Administração e do
corrente.
reunião do conselho de administração
dividendos.
Relatório dos Auditores
realizada em 25/05/2017.
Independentes.
Matéria

-

Camil Alimentos S/A

Matéria

Voto

Matéria

6 - 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?

( ) Aprovar
(x) Rejeitar
( ) Abster-se

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

Matéria

Voto

Matéria

Voto

Voto

Matéria

Voto

8 - Caso um dos candidatos que compõem
a chapa escolhida deixe de integrá-la, os
(x) Aprovar
(x) Aprovar
votos correspondentes devem ser
( ) Rejeitar
( ) Rejeitar
distribuidos em percentuais igualitários
( ) Abster-se
( ) Abster-se
pelos membros da chapa que você
escolheu?
Voto

11 - Requisição de eleição em
separado de membro do conselho
de administração por acionistas
minoritários detentores de ações ( ) Aprovar 12 - Deseja solicitar a instalação do ( ) Aprovar
Vide
com direito a voto: Deseja solicitar (x) Rejeitar conselho fiscal, nos termos do art. (x) Rejeitar
comentário
a eleição em separado de membro ( ) Abster-se
161 da Lei nº 6.404, de 1976?
( ) Abster-se
do conselho de administração, nos
termos do art. 141 4º da Lei das
S.A?

Matéria

Voto

13 - Fixar o limite do valor da
remuneração global anual dos
administradores da Companhia para o
exercicio social corrente.

(x) Aprovar
( ) Rejeitar
( ) Abster-se

Voto

14 - Em caso de segunda convocação
dessa AGOE, as instruções de voto
(x) Aprovar
constantes neste boletim podem ser
( ) Rejeitar
consideradas tambem para a
( ) Abster-se
realização da Assembleia em segunda
convocação?

OPÇÃO DE VOTO A DISTÂNCIA
Matéria
Matéria
Matéria
Matéria
Voto
Voto
Voto
Voto
1 - Deliberar sobre a alteração do artigo
2 - Deliberar sobre a alteração do
5º do Estatuto Social a fim de refletir o
artigo 24 do Estatuto Social da
3 - Deliberar sobre a alteração do
(x) Aprovar
(x) Aprovar
(x) Aprovar
(x) Aprovar
aumento do capital social da Companhia
Companhia para modificar as
Estatuto Social da Companhia para:
4 - Deliberar sobre a consolidação
( ) Rejeitar
( ) Rejeitar
( ) Rejeitar
( ) Rejeitar
em razão da realização da oferta pública
regras sobre a composição da
(vide comentário). Conforme
do Estatuto Social da Companhia.
( ) Abster-se
( ) Abster-se
( ) Abster-se
( ) Abster-se
inicial de ações de emissão da
Diretoria. Conforme Proposta da
Proposta da Administração.
Companhia.
Administração.
Matéria
Voto
5 - Em caso de segunda convocação
dessa AGOE, as instruções de voto
(x) Aprovar
constantes neste boletim podem ser
( ) Rejeitar
consideradas tambem para a realização ( ) Abster-se
da Assembleia em segunda convocação?

Empresa

ENEVA S.A

Data AGO/E

24/04/2018

Publicou Edital

SIM

Part. Obrigatória

Voto à Distância

Representante

Matéria

Pedro Lapenta

1 - Deliberar sobre: (i) Tomar as
contas dos administradores,
examinar, discutir e votar o
relatório da administração e as
demonstrações financeiras da
Companhia relativas ao exercício
social encerrado em 31/12/2017;

-

ENEVA S.A

24/04/2018

SIM

Voto à Distância

Pedro Lapenta

-

ENEVA S.A

Empresa

ENEVA S.A

24/04/2018

Data AGO/E

24/04/2018

SIM

Voto à Distância

Publicou Edital Part. Obrigatória

SIM

Voto à
Distância

Pedro Lapenta

Representante

Pedro Lapenta

Voto

Matéria

OPÇÃO DE VOTO A DISTÂNCIA
Matéria
Voto

(x) Aprovar 2 - (ii) Destinação dos resultados do (x) Aprovar
exercício social encerrado em
( ) Rejeitar
( ) Rejeitar
31/12/2017;
( ) Abster-se
( ) Abster-se

Matéria
Matéria
Voto
5 - Caso um dos candidatos que
6 - Em caso de adoção do processo
compõem a chapa escolhida deixe
de eleição por voto multiplo, os
(x) Aprovar
de integrá-la, os votos
votos correspondentes às suas
( ) Rejeitar
correspondentes às suas ações
ações podem continuar sendo
( ) Abster-se
podem continuar sendo conferidos
conferidos à chapa escolhida?
à chapa escolhida?
Matéria
Matéria
Voto
10 - Deseja requerer a adoção do
9 - Deseja solicitar a instalação do ( ) Aprovar
processo de voto múltiplo para
Conselho Fiscal, nos termos do art. (x) Rejeitar
eleição do Conselho de
161 da Lei nº 6.404, de 1976?
( ) Abster-se Administração, nos termos do art.
141 da Lei nº 6.404, de 1976?

OPÇÃO DE VOTO A DISTÂNCIA
Matéria
Voto
1 - Deliberar sobre: (i) Adaptar o
Estatuto Social da CIA. às regras da
nova versão do Regulamento de
Listagem do Novo Mercado da B3 S.A,
o qual entrou em vigor em
02/01/2018, bem como alterar
(x) Aprovar
determinadas disposições estatutárias
( ) Rejeitar
com objetivo de adequar os prazos
( ) Abster-se
relacionados à propositura de chapa
para o Conselho de Adm. à regra da
Instrução CVM 481, conforme alterada
("ICVM 481") e aprimoramento de
redação, com a posterior consolidação
do Estatuto Social.

Voto

Voto

Matéria

Voto

3 - (iii) Fixar o número de 7
membros do Conselho de
Administração da Companhia;

(x) Aprovar
( ) Rejeitar
( ) Abster-se

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

(x) Aprovar
( ) Rejeitar
( ) Abster-se

Matéria

Voto

Matéria

Voto

8 - (v) Fixar o montante global
anual da remuneração dos
Administradores da Companhia
para o exercício de 2018.

(x) Aprovar
( ) Rejeitar
( ) Abster-se

7 - Visualização de todos os
(x) Aprovar
candidatos que compõem a chapa 14,28% para
( ) Rejeitar
para indicação da % (porcentagem)
cada
( ) Abster-se
dos votos a ser atribuída.
Voto
( ) Aprovar
(x) Rejeitar
( ) Abster-se

Empresa

ENERGISA S.A

Data AGO/E

25/04/2018

Publicou Edital

SIM

Part. Obrigatória

Voto à Distância

Representante

Pedro Lapenta

25/04/2018

SIM

Voto à Distância

Empresa

ENERGISA S.A

25/04/2018

Data AGO/E

25/04/2018

SIM

Publicou Edital

SIM

Part. Obrigatória

Voto à Distância

OPÇÃO DE VOTO A DISTÂNCIA
Matéria
Voto

Voto

Voto

Matéria

Voto

Matéria

Voto

Matéria

Voto

4 - Indicação de todos os nomes que
compõem a chapa - Chapa do Acionista
Controlador

(x) Aprovar
( ) Rejeitar
( ) Abster-se

Matéria

Voto

Pedro Lapenta

Pedro Lapenta

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
11 - Deseja requerer a adoção do
exigido nos incisos I e II do 4º do Art 141
( ) Aprovar
(x) Aprovar 10 - Deseja solicitar a instalação do ( ) Aprovar
processo de voto múltiplo para
12 - Deseja solicitar votação em separado, ( ) Aprovar
da Lei nº 6.404, de 1976, você deseja que
(x) Rejeitar
( ) Rejeitar Conselho Fiscal, nos termos do art. (x) Rejeitar
eleição do Conselho de
nos termos do art. 141. da Lei nº 6.404, de (x) Rejeitar
seu voto seja agregado aos votos das
( ) Abster( ) Abster-se
161 da Lei nº 6.404, de 1976?
( ) Abster-se Administração, nos termos do art.
1976?
( ) Abster-se
ações com direito a voto a fim de eleger
se
141 da Lei nº 6.404, de 1976?
para conselho de administração o
candidato com o maior numero de votos
dentre todos aqueles que, constando
deste boletim de voto à distância,
concorrem à eleição em separado?

Matéria

Voto à Distância

Matéria

8 - Indicação de candidatos ao conselho de
administração por acionistas detentores
6 - Em caso de adoção do processo
de ações preferenciais sem direito a voto
de eleição por voto múltiplo, os
7 - Visualização de todos os
(x) Aprovar ou com voto restrito (o acionista deverá
5 - Caso um dos candidatos que compõem (x) Aprovar
votos correspondentes às suas
(x) Aprovar candidatos que compõem a chapa
(x) Aprovar
( ) Rejeitar preencher este campo caso tenha deixado
a chapa escolhida deixe de integrá-la, os ( ) Rejeitar ações devem ser distribuidos em
( ) Rejeitar para indicação da % dos votos a ser
( ) Rejeitar
( ) Abster- o campo de eleição geral em branco e seja
votos
( ) Abster-se
percentuais igualitários pelos
( ) Abster-se atribuida.
16,67%
( ) Abster-se
titular inint. das ações com as quais vota
se
membros da chapa que você
para cada
durante os 3 meses imediatamente
escolheu?
anteriores à realização da assembleia
geral).

-

ENERGISA S.A

Voto

3 - Fixar em 6 (seis) o numero de
1 - Tomar as contas dos administradores,
(x) Aprovar
(x) Aprovar 2 - Deliberar sobre a destinação do (x) Aprovar membros suplentes a serem eleitos
examinar, discutir e votar as
( ) Rejeitar
para a nova composição do
( ) Rejeitar resultado do exercício social findo ( ) Rejeitar
demonstrações financeiras referentes ao
( ) Absterem 31/12/2017.
Conselho de Administração da
( ) Abster-se
( ) Abster-se
exercício social findo em 31/12/2017.
se
Companhia.

Matéria

-

ENERGISA S.A

Matéria

Representante

Pedro Lapenta

Matéria

1 - Fixar a remuneração anual
global dos administradores da
Companhia.

Voto

Voto

Matéria

Matéria

Voto

Matéria

OPÇÃO DE VOTO A DISTÂNCIA
Matéria
Voto

Voto

Voto

Matéria

Matéria

Voto

Voto

5 - Alterar a redação do artigo 6º do
Estatuto Social da Companhia, que
4 -Aprovar o Plano de Incentivo de
fixa o capital autorizado, de forma
Longo Prazo (ILP) para executivos
(x) Aprovar 2 - Aprovar alterações no Estatuto (x) Aprovar
(x) Aprovar a adequar a proporção de ações (x) Aprovar
da Companhia e de sociedades
da Companhia para (segue nos
( ) Rejeitar
( ) Rejeitar
( ) Rejeitar preferenciais e ordinárias passíveis ( ) Rejeitar
controladas direta e indiretamente
comentário).
de serem emitidas, conforme
( ) Abster-se
( ) Abster-se
( ) Abster-se
( ) Abster-se
pela Companhia, a ser pago com
permitido às companhias
ações de emissão da Companhia.
constituidas anteriormente à Lei
10.303/2001.

Empresa

Fleury S.A

Data AGO/E

23/04/2018

Publicou Edital

SIM

Part. Obrigatória

Representante

23/04/2018

23/04/2018

SIM

OPÇÃO DE VOTO A DISTÂNCIA
Voto

Matéria

Voto

Matéria

Voto

4 - Eleger 2 membros efetivos e 1 membro
suplente do Conselho de Administração,
para cumprir o restante do mandato do
3 - Deliberar sobre a proposta de
(x) Aprovar
(x) Aprovar Conselho de Adm. Atualmente em curso,
( ) Aprovar
destinação do lucro líquido
( ) Rejeitar (
( ) Rejeitar ( até a AGO de 2019, em razão de vacância
( ) Rejeitar
apurado no exercício social
em tais cargos preenchida
) Abster-se
) Abster-se
(x) Abster-se
encerrado em 31/12/17
temporariamente pelo próprio Conselho de
Administração, nos termos do art. 150 da
Lei nº 6.404/76.

Voto à Distância

Fernando Fanchin

Matéria
Matéria
Matéria
Matéria
Voto
Voto
Voto
Voto
5 - Eleger 2 membros efetivos e 1 membro
6 - Eleger 2 memebros efetivos e 1 membro
suplente do Conselho de Administração,
suplente do Conselho de Administração,
para cumprir o restante do mandato do
para cumprir o restante do mandato do
Conselho de Administração atualmente em ( ) Aprovar
(x) Aprovar 7 - Fixar a remuneração global dos ( ) Aprovar 8 - Deseja solicitar a instalação do conselho ( ) Aprovar
Conselho de Administração atualmente em
curso, até a AGO de 2019, em razão de
fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº
( ) Rejeitar
( ) Rejeitar ( administradores para o exercício de ( ) Rejeitar
( ) Rejeitar
curso, até a AGO de 2019, em razão de
vacância em tais cargos preenchida
2018.
6.404, de 1976?
(x) Abster-se
) Abster-se
(x) Abster-se
(x) Abster-se
vacância em tais cargos preenchida
temporariamente pelo próprio Conselho de
temporar. Pelo próprio Cons. de Adm. nos
Administração, nos termos do art. 150 da Lei
termos do art. 150 da Lei nº 6.404/76.
nº 6.404/76
Matéria
Voto

Voto à Distância

Fernando Fanchin

-

Fleury S.A

Matéria

Fernando Fanchin

Voto à Distância

SIM

Voto

1 - Tomar as contas dos administradores,
examinar, discutir e votar o Relatório da
(x) Aprovar
Administração e as Demonstrações
( ) Rejeitar
Financeiras, acompanhadas do parecer dos
( ) Abster-se
auditores independentes, relativas ao
exercício social encerrado em 31/12/17.

-

Fleury S.A

Matéria

9 - Em caso de segunda convocação desta
assembleia geral, as instruções de voto
(x) Aprovar
constantes neste Boletim podem ser
( ) Rejeitar
consideradas também para a realização da ( ) Abster-se
assembleia em segunda convocação?

2 - Ratificar as distribuições antecipadas
aos acionistas na forma de dividendos e
juros sobre o capital próprio.

Empresa

FRAS-LE S.A

Data AGO/E

26/04/2018

Publicou Edital

SIM

Part. Obrigatória

Voto à Distância

Representante

Fernando Fanchin

26/04/2018

SIM

Voto à Distância

Fernando Fanchin

FRAS-LE S.A

26/04/2018

SIM

Voto à Distância

Fernando Fanchin

-

FRAS-LE S.A

26/04/2018

SIM

5 - Deliberar sobre o número de
membros para compor a conselho
de administração.
Matéria

-

Voto à Distância

Fernando Fanchin

Voto

Matéria

OPÇÃO DE VOTO A DISTÂNCIA
Matéria
Voto

2 - Deliberar sobre a proposta de
destinação do lucro líquido
1 - Examinar, discutir e votar o
exercício social encerrado em
relatório anual dos
31/12/17, de R$ 65.887.301,89,
administradores, as demonstrações
(x) Aprovar conforme segue: Reserva legal de (x) Aprovar
financeiras, os pareceres da
R$ 3.294.365,09; Reserva geral de
( ) Rejeitar
( ) Rejeitar
auditoria independente e do
lucro (reserva estatutária) deR$ ( ) Abster-se
( ) Abster-se
conselho fiscal, referentes ao
9.895.442,96. Juros sobre o capital
exercício social encerrado em
prórpio, já distribuidos e imputados
31/12/17.
aos dividendos de R$
52.697.493,84.
Matéria

-

FRAS-LE S.A

Matéria

3 - Deseja requerer a adoção do
processo de voto múltiplo para
eleição do Conselho de
Administração, nos termos do art.
141 da Lei nº6.404, de 1976?

Voto

Matéria

4 - Deseja solicitar a eleição em separado de
( ) Aprovar
( ) Aprovar
membro do conselho de Administração, nos
(x) Rejeitar
(x) Rejeitar
termos do art. 141. 4º, da Lei 6.404, de
( ) Abster-se
( ) Abster-se
1976?

Matéria
Matéria
Matéria
Voto
Voto
6 - Indicação de candidatos ao
7 - Em caso de adoção do processo
conselho de administração (o
de eleição por voto múltiplo, os
(x) Aprovar
(x) Aprovar 8 - Visualização de todos os candidatos para
acionista poderá indicar tantos
votos correspondentes às suas ações
vide
( ) Rejeitar
( ) Rejeitar indicação de % (porcentagem) dos votos a
candidatos quanto for o número de comentário
devem ser distribuidos em
( ) Abster-se
( ) Abster-se
ser atribuída
vagas a serem preenchidas na
percentuais igualitários pelos
eleição geral).
candidatos que você escolheu?
Voto

Voto

Matéria

Voto

Matéria

Voto

Voto

Matéria

Voto

vide
comentário

Voto

12 - Fixar a remuneração global dos
administradores (conselho de
10 - Indicação de candidatos ao
administração e diretoria) para o atual
9 - Deseja solicitar a instalação do
conselho fiscal por acionistas
11 - Indicação de candidatos ao
exercício em até R$ 8.340.482,07, incluídos
conselho fiscal, nos termos do art. ( ) Aprovar
minoritários detentores de ações (x) Aprovar conselho fiscal ( o acionista poderá
nesse montante, participação nos
( ) Aprovar
vide
161, da Lei 6.404, de 1976, uma vez ( ) Rejeitar
com direito a voto (o acionista
( ) Rejeitar indicar tantos candidatos quando for
resultados, benefícios de FGTS, pós
( ) Rejeitar
comentários
que o órgão não tem
(x) Abster-se deverá preencher este campo caso ( ) Abster-se
o numero de vagas a serem
emprego, plano de saúde e seguro de
(x) Abster-se
funcionamento permanente?
tenha deixado o campo de eleição
preenchidas na eleição geral)
acidentes pessoais e, ainda, importância
geral em branco)
corresp. as contribuições ao INSS, incidentes
sobre a remuneração dos administradores e
devida pela CIA.
Matéria
13 - Fixar a remuneração dos
membros do conselho fiscal,
cabendo para cada membro em
exercício, a importância corresp. A
10% da que, em média, for
atribuida a cada Diretor
remunerado, não computados no
cálculo os benefícios e a
participação nos lucros destes.

Voto

(x) Aprovar
( ) Rejeitar
( ) Abster-se

Empresa

GUARARAPES CONFECÇÕES S.A

Data AGO/E

Publicou Edital

27/04/2018

Sim

Part. Obrigatória

Voto à Distância

Representante

27/04/2018

Voto à Distância

27/04/2018

Voto à Distância

27/04/2018

Sim

Voto à Distância

Voto

Voto

Fernando Fanchin

9 - Em caso de adoção do processo de eleição
por voto múltiplo, os votos correspondentes às ( ) Aprovar
suas ações devem ser distribuídos em
( ) Rejeitar
percentuais igualitários pelos membros da
(x) Abster-se
chapa que você escolheu?
Matéria

Voto

Fernando Fanchin

13 - Indicação de candidatos ao conselho fiscal
(o acionista poderá indicar tantos candidatos
quanto for o número de vagas a serem
preenchidas na eleição geral)

Vide
Comentário

-

GUARARAPES CONFECÇÕES S.A

Matéria

Voto

Fernando Fanchin

Matéria

Sim

OPÇÃO DE VOTO A DISTÂNCIA
Voto

6 - Deseja requerer a adoção do processo de
5 - Fixar a remuneração global anual dos
(x) Aprovar
( ) Aprovar
( ) Aprovar
voto múltiplo para eleição do Conselho de
7 - Indicação de todos os nomes que
membros da administração da Companhia e dos ( ) Rejeitar
( ) Rejeitar
( ) Rejeitar
Administração, nos termos do art. 141 da Lei nº
compõem a chapa - Chapa Única
membros do Conselho Fiscal, caso eleitos.
( ) Abster-se
(x) Abster-se
(x) Abster-se
6.404 de 1976?

-

GUARARAPES CONFECÇÕES S.A

Matéria

Fernando Fanchin

Matéria

Sim

Voto

1 - Apreciar as contas dos administradores, bem
2 - Examinar, discutir e votar as propostas de
como examinar, discutir e votar as
orçamento de capital para o ano de 2018 e de
Demonstrações Financeiras da Companhia
destinação do lucro líquido do exercicio de
(x) Aprovar
(x) Aprovar
relativas ao exercício social encerrado em
2017, referendando as apropriações de juros
3 - Eleger os membros do Conselho
( ) Rejeitar
( ) Rejeitar (
31/12/2017, acompanhadas do Relatório da
sobre capital proprio previamente deliberadas
de Administração da Companhia
( ) Abster-se
) Abster-se
Administração e pareceres do Conselho Fiscal e
pelo Conselho de Administração, deliberando
dos Auditores Indenpendentes (Ernst & Young
data para seu pagamento, o qual será imputado
Auditores Independentes S.S).
ao pagamento do dividendo obrigatório.

-

GUARARAPES CONFECÇÕES S.A

Matéria

Matéria

Matéria

10 - Visualização de todos os cantidatos que
compõem a chapa para indicação da % dos
votos a ser atribuida.

Voto

Voto

0%

Matéria
Voto
14 - Em caso de segunda convocação da
Assembleia Geral Ordinária, as instruções de
( ) Aprovar
voto constantes deste Boletim de Voto podem (x) Rejeitar
ser consideradas tambem para a realização da ( ) Abster-se
AGO em segunda convocação?

Matéria

Matéria

Matéria

4 - Considerando a solicitação de
instalação do Conselho Fiscal para o
( ) Aprovar exercício de 2018, determinar o número
( ) Rejeitar de membros a compor o Conselho Fiscal
(x) Abster-se
da Companhia, e eleger ou reeleger,
conforme o caso, seus membros efetivos
e suplentes.
Voto

Voto

11 - Em caso de adoção do processo
de eleição por voto múltiplo, os
( ) Aprovar
votos correspondentes às suas
( ) Rejeitar
ações devem ser distribuidos em
(x) Abster-se
percentuais igualitários pelos
candidatos abaixo indicados.

Voto

(x) Aprovar
( ) Rejeitar
( ) Abster-se

Matéria
8 - 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?
Matéria

( ) Aprovar
( ) Rejeitar
(x) Abster-se

Voto

12 - Visualização de todos os candidatos
para indicação da % dos votos a ser
atribuida.

0%

Voto

Empresa

Itaú Unibanco Holding S.A

Data AGO/E

Publicou Edital

27/07/2018

Sim

Part. Obrigatória

Voto à Distância

Representante

Pedro Lapenta

-

Itaú Unibanco Holding S.A

Empresa

Itaú Unibanco Holding S.A

1 - Desdobrar em 50% as atuais 6.536.090.232
ações escriturais, sem valor nominal,
(x) Aprovar
representativas do capital social da Companhia, ( ) Rejeitar
sendo 3.305.526.906 ordinárias e 3.230.563.326 ( ) Abster-se
preferenciais.

Matéria

Pedro Lapenta

5 - Refletir o novo limite de capital autorizado.

Data AGO/E

Publicou Edital

Part. Obrigatória

Representante

Matéria

Voto

Voto à Distância

25/04/2018

Voto à Distância

25/04/2018

Voto à Distância

Voto

OPÇÃO DE VOTO A DISTÂNCIA
Voto

Pedro Lapenta

Pedro Lapenta

9 - Consolidar o Estatuto Social, com as
alterações mencionadas nos itens acima e as
consequentes adequações redacionais
necessárias

Matéria
6 - Aperfeiçoar a redação sobre a regra de
representação da Companhia (item 10.1.1)

Voto

Matéria

Voto

Matéria

Voto

(x) Aprovar 7 - Consolidar o Estatuto Social, com as alterações (x) Aprovar
( ) Rejeitar
mencionadas nos itens acima e as consequentes ( ) Rejeitar (
( ) Abster-se
adequações redacionais.
) Abster-se

5 - Adequar a redação sobre as competências do
Conselho de Administração, em linha com as (x) Aprovar
práticas adotadas pela companhia e com as
( ) Rejeitar
disposições do Código Brasileiro de Governança ( ) Abster-se
Corporativa (item 6.8)
Matéria

Sim

Matéria

Pedro Lapenta

Voto

Matéria

(x) Aprovar
(x) Aprovar
(x) Aprovar
4 - Alterar o Estatuto Social para: Refletir
( ) Rejeitar 3 - Instalar o Conselho Fiscal de modo permanente. ( ) Rejeitar (
( ) Rejeitar
a nova composição do capital social.
( ) Abster-se
) Abster-se
( ) Abster-se

1 - Alterar o Estatuto Social para: Registrar a
2 - Incluir a competência da Assembleia Geral
nova quantidade de ações representativas do (x) Aprovar
para deliberar sobre Planos para Outorga de
capital social da Companhia em decorrência do ( ) Rejeitar
Ações e ajustar a denominação do Plano para
cancelamento de 46.217.311 ações ordinárias ( ) Abster-se
Outorga de Opções de Ações (item 4.3 g)
mantidas em tesouraria (artigo 3º, caput)
Matéria

Sim

2 - Aumentar o limite do capital autorizado,
proporcionalmente ao desdobramento de
ações.

6 - Prever o funcionamento permanente do
Conselho Fiscal.

Voto à Distância

Sim

OPÇÃO DE VOTO A DISTÂNCIA
Voto

Voto

Sim

25/04/2018

Matéria

Matéria

27/07/2018

-

Itaú Unibanco Holding S.A

Voto

(x) Aprovar
( ) Rejeitar
( ) Abster-se

-

Itaú Unibanco Holding S.A

Matéria

Matéria

Voto

Matéria

Voto

4 - Adequar a redação sobre a
composição do Conselho de
(x) Aprovar 3 - Atualizar a denominação de BM&Fbovespa S.A. (x) Aprovar
(x) Aprovar
Administração, em linha com as práticas
( ) Rejeitar Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros para B3 S.A ( ) Rejeitar
( ) Rejeitar
adotadas pela Companhia e com as
( ) Abster-se
- (item 5.1 e artigo 17)
( ) Abster-se
( ) Abster-se
disposições do Código Brasileiro de
Governança Corporativa (item 6.8):
Voto

Matéria

(x) Aprovar
7 - Alterar a composição das reservas estatutárias
( ) Rejeitar
de lucros (artigo 15 e seus itens)
( ) Abster-se

Voto
Matéria
Voto
10 - Transferir para a nova Reserva Estatutária
de Lucros os saldos atualmente consignados nas
(x) Aprovar
(x) Aprovar
Reservas Estatutárias para Equalização de
( ) Rejeitar
( ) Rejeitar
Dividendos, para Reforço do Capital de Giro e
( ) Abster-se
( ) Abster-se
para Aumento de Capital de Empresas
Participadas

Voto

Matéria

Voto

(x) Aprovar
(x) Aprovar
8 - Atualizar as remissões à reserva
( ) Rejeitar
( ) Rejeitar
estatutária de lucros ( itens 13.3 e 14.1 )
( ) Abster-se
( ) Abster-se

Empresa

Data AGO/E Publicou Edital Part. Obrigatória Representante

Itaú Unibanco Holding S.A 25/04/2018

OPÇÃO DE VOTO A DISTÂNCIA
Voto

Matéria

Voto

Matéria

Voto

Sim

Matéria

Matéria

Voto

Voto

Matéria

Matéria

Voto

Voto

9 - (O acionista somente pode preencher este
Voto à Distância Pedro Lapenta campo caso tenha deixado os campos 5,6 e 7 em
branco)

Sim

14 - Deliberar sobre o montante da verba
13 - Indicação de candidatos ao conselho fiscal (x) Aprovar
(x) Aprovar
destinada à remuneração global dos integrantes
Voto à Distância Pedro Lapenta por acionistas detentores de ações preferenciais
vide
( ) Rejeitar
da Diretoria e do Conselho de Administração no
sem direito a voto ou com voto restrito
comentários
( ) Abster-se
valor total de R$ 370.000.000,00

Matéria

-

Voto

Matéria

Voto

Matéria

Voto

7 - Visualização de todos os candidatos para
indicação da % (porcentagem) dos votos a ser
atribuida.

8,33% para
cada um

8 - (O acionista somente pode preencher
este campo caso tenha deixado os
campos 5,6 e 7 em branco)

-

Matéria

Voto

Matéria

Voto

11 - 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
10 - Requisição de eleição em separado de
restrito perfizeram, respectivamente, o quórum
12 - Indicação de candidatos ao conselho
membro do conselho de administração por
( ) Aprovar exigido nos incisos I e II do 4º do art. 141 da Lei nº (x) Aprovar fiscal (o acionista poderá indicar tantos (x) Aprovar
acionistas detentores de ações preferenciais
(x) Rejeitar
6.404, de 1976, você deseja que seu voto seja
( ) Rejeitar (
candidatos quanto for o numero de
( ) Rejeitar (
sem direito a voto ou com voto restrito: Deseja
( ) Abster-se agregado aos votos das ações com direito a voto a ) Abster-se
vagas a serem preenchidas na eleição
) Abster-se
solicitar a eleição em separado de membro do
fim de eleger para o Conselho de Administração o
geral)
conselho de administração?
candidato com o maior número de votos dentre
todos aqueles que, constando deste boletim de voto
à distância, concorrem a eleição em separado?

Sim

-

Itaú Unibanco Holding S.A 25/04/2018

Matéria

6 - Em caso de adoção do processo de eleição
5 - Indicação de candidatos ao conselho de
(x) Aprovar por voto múltiplo, os votos correspondentes às (x) Aprovar
administração (o acionista poderá indicar tantos
Voto à Distância Pedro Lapenta
vide
suas ações devem ser distribuidos em
( ) Rejeitar
candidatos quanto for o número de vagas a
comentários percentuais igualitários pelos candidatos que ( ) Abster-se
serem preenchidas na eleição geral).
você escolheu?

-

Itaú Unibanco Holding S.A 25/04/2018

Voto

Sim

-

Itaú Unibanco Holding S.A 25/04/2018

Matéria

1 - Tomar conhecimento dos Relatórios da
2 - Deliberar sobre a proposta da administração
Administração e dos Auditores Independentes,
para a destinação do lucro líquido do exercício,
4 - Deseja requerer a adoção do processo
do Parecer do Conselho Fiscal e do Resumo do (x) Aprovar
(x) Aprovar 3 - Fixar o número de membros que irão compor o (x) Aprovar
( ) Aprovar
conforme detalhado no Manual da Assembleia
de voto múltiplo para eleição do
Voto à Distância Pedro Lapenta Relatório do Comitê de Auditoria e examiná-los, ( ) Rejeitar
( ) Rejeitar
Conselhoe de Administração em 12 (doze),
( ) Rejeitar (
(x) Rejeitar
Geral disponivel em
Conselho de Administração, nos termos
para deliberar sobre as demonstrações
( ) Abster-se
( ) Abster-se conforme proposta dos acionistas controladores.
) Abster-se
( ) Abster-se
https://www.itau.com.br/_arquivosestaticos/RI
do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976?
financeiras relativas ao exercício social
/pdf/pt/Manual_Assembleia_2018_PT.pdf:
encerrado em 31/12/2017

Matéria

Voto

Matéria

Voto

15 - Deliberar sobre a remuneração mensal
individual de R$ 15.000,00 para os membros
efetivos e de R$ 6.000,00 para os membros
suplentes do Conselho Fiscal

(x) Aprovar
( ) Rejeitar (
) Abster-se

Empresa

M.DIASBRANCOON NM

Data AGO/E Pub. Edital Part. Obrigatória

12/04/2018

SIM

Voto à distância

Representante

Fernando Fanchin

-

M.DIASBRANCOON NM

Empresa

M.DIASBRANCOON NM

12/04/2018

SIM

Voto à distância

Data AGO/E Pub. Edital Part. Obrigatória

12/04/2018

SIM

Voto à distância

Matéria

Voto

Matéria

OPÇÃO DE VOTO A DISTÂNCIA
Matéria
Voto

1 - Deliberar, em assembleia
2 - Deliberar, em assembleia
ordinária, sobre o relatório anual
(x) Aprovar ordinária, sobre a destinação ( ) Aprovar
da admin. e as demonstrações
( ) Rejeitar ( do lucro liquido do exercicio (x) Rejeitar
financeiras acompanhadas do
de 2017, nos termos da
) Abster-se
( ) Abster-se
parecer dos auditores
Proposta da Administração
independentes relativas ao ex.
social encerrado em 31/12/2017
Matéria
Voto
Matéria

6 - Visualização de todos os
5 - Em caso de adoção do processo
candidatos que compõem a
( ) Sim
de eleição por voto múltiplo, os
chapa para indicação da %
Fernando Fanchin votos corresp. às suas ações devem
(x) Não
( ) Abster-se (porcentagem) dos votos a ser
ser distribuidos em percentuais
atribuída
igualitários pelos membros da
chapa que você escolheu?

3 - Indicação de todos os
nomes que compõem a
chapa - CHAPA ÚNICA -

Voto

( ) Aprovar
(x) Rejeitar
( ) Abster-se

Matéria
Voto
4 - Caso um dos candidatos
que compóem a chapa
escolhida deixe de integrá-la,
( ) Sim
os votos correspondentes às
(x) Não
suas ações podem continuar ( ) Abster-se
sendo conferidos à chapa
escolhida?

Voto

Maria das Graças / Maria Regina (25%)
Francisco Dias Branco / Vera Maria (25%)
Fernando Iunes / Geraldo Júnior (25%)
Guilherme Laager / Luiza Nogueira (25%)

OPÇÃO DE VOTO A DISTÂNCIA
Matéria
Matéria
Voto
Voto
2 - Deliberar, em assembleia
3 - Deliberar, em assembleias extraordinária, acerca
1 - Deliberar, em assembleia
extraordinária, acerca da alteração do
da ratificação da aquisição, pela Companhia, da
extraordinária, sobre a fixação da ( ) Aprovar
Estatuto Social da Companhia com o
(x) Aprovar totalidade das ações representativas do capital social ( ) Aprovar
remuneração global anual da
Fernando Fanchin
(x) Rejeitar objetivo de adaptá-lo aos dispositivos já ( ) Rejeitar ( da Indústria de Produtos Alimentícios Piraquê S.A
( ) Rejeitar
administração da Companhia para ( ) Abster-se vigentes do atual Regulamento do Novo ) Abster-se
("Piraquê"), conforme Fato Relevante divulgado em (x) Abster-se
o exercício de 2018
Mercado, nos termos da Proposta da
29/01/2018, nos termos do artigo 256, 1º da Lei, nº
Administração
6.404/76
Representante

Matéria

Voto

Empresa

IOCHP-MAXIONON N1

Data AGO/E

19/04/2018

Publicou Edital

SIM

Part. Obrigatória

Voto à distância

Representante

Fernando Fanchin

Matéria

Voto

Matéria

OPÇÃO DE VOTO A DISTÂNCIA
Matéria
Voto

Voto

Matéria

Voto

2 - Deliberar sobre a destinação do
3 - Fixar, para o exercício de 2018, a
1 - Aprovar as contas dos
lucro líquido do exercicio social
remuneração global dos
administradores e as
(x) Aprovar
(x) Aprovar
(x) Aprovar 4 - Deseja solicitar a instalação do ( ) Aprovar
encerrado em 31/12/17, bem como
administradores da Companhia em
demonstrações financeiras da Cia ( ) Rejeitar (
( ) Rejeitar (
( ) Rejeitar ( conselho fiscal, nos termos do art. ( ) Rejeitar
ratificar a distribuição de
até R$ 20.000.000,00, conforme
relativas ao exercicio social
) Abster-se
) Abster-se
) Abster-se
161 da Lei nº6.404, de 1976?
(x) Abster-se
dividendos, conforme dealhado na
indicado na Proposta de
encerrado em 31/12/17.
Proposta de Administração.
Administração.

Empresa

RUMO S.A

RUMO S.A

Empresa

RUMO S.A

RUMO S.A

Data AGO/E

Publicou Edital

Part. Obrigatória

Representante

20/04/2018

SIM

Voto à distância

Pedro Lapenta

20/04/2018

SIM

Voto à distância

Pedro Lapenta

Data AGO/E

Publicou Edital

Part. Obrigatória

Representante

20/04/2018

SIM

Voto à distância

Pedro Lapenta

20/04/2018

SIM

Voto à distância

Pedro Lapenta

OPÇÃO DE VOTO A DISTÂNCIA
Matéria
Voto
Voto
3 - Ratificação da nomeação e
contratação, pela Companhia, da
2 - Aprovação do "Instrumento
ANGESP - Agência Nacional de
Particular de Protocolo e
1 - Ratificação da Remuneração
Gestão em Perícias Ltda., na
(x) Aprovar
Justificação de Incorporação da
(x) Aprovar
(x) Aprovar
paga aos Administradores durante
qualidade de empresa
( ) Rejeitar ( Brado Holding S.A, da Rumo Malha ( ) Rejeitar (
( ) Rejeitar (
o exercício social encerrado em
especializada contratada para
) Abster-se
Norte Holding Ltda e da Tezza
) Abster-se
) Abster-se
31/12/2017.
elaboração do laudo de avaliação
Consulting de Negocios Ltda"
contábil dos patrimônios liquidos
("Protocolo e Justificação")
das Incorporadas ("Laudo de
Avaliação Contábil")
Matéria
Matéria
Matéria
Voto
Voto
Voto
Matéria

Voto

Matéria

5 - Aprovação da incorporação das
6 - Autorização para os
(x) Aprovar
(x) Aprovar
Incorporadas pela Companhia, com
administradores praticarem todos
( ) Rejeitar (
( ) Rejeitar (
a consequente extinção das
os atos necessários à efetivação das
) Abster-se
) Abster-se
Incorporadas.
deliberações acima.

Matéria

Voto

4 - Aprovação do Laudo de
Avaliação Contábil

(x) Aprovar
( ) Rejeitar
( ) Abster-se

7 - Em caso de segunda convocação
dessa Assembleia Geral, as
instruções de voto constantes
(x) Aprovar
nesse boletim podem ser
( ) Rejeitar (
consideradas também para a
) Abster-se
realização da Assembleia em
segunda convocação.

OPÇÃO DE VOTO A DISTÂNCIA
Matéria
Voto

Matéria
Voto
1 - Deliberar sobre as contas dos
adminis., o relatório da
administração e as demonstrações
3 - Fixar o número de 5 (cinco)
4 - Indicação de candidatos ao
financ. da Cia, acompanhadas do
(x) Aprovar 2 - Deliberar sobre a proposta da (x) Aprovar membros do Conselho Fiscal da Cia. (x) Aprovar conselho fiscal (o acionista poderá
relatório anual dos auditores
( ) Rejeitar ( administração de destinação do ( ) Rejeitar ( Com prazo de gestão até a proxima ( ) Rejeitar ( indicar tantos candidatos quanto
independentes, do parecer do
resultado.
assembleia geral ordinária da
for o numero de vagas a serem
) Abster-se
) Abster-se
) Abster-se
Conselho Fiscal e do parecer do
Companhia.
preenchidas na eleição geral).
Comitê de Auditoria Estatutário
referentes ao exercício social findo
m 31/12/17.
Matéria
Matéria
Matéria
Matéria
Voto
Voto
Voto
8 - Em caso de segunda convocação
dessa Assembleia Geral, as
6 - Fixar a remuneração global
7 - Fixar a remuneração global
5 - Indicação do Sr. Luiz Carlos
(x) Aprovar
(x) Aprovar
(x) Aprovar
instruções de voto constantes
anual dos administradores para
anual dos membros do Conselho
Nannini para ocupar o cargo de ( ) Rejeitar (
( ) Rejeitar (
( ) Rejeitar (
nesse boletim podem ser
exercício de 2018 em até R$
Fiscal para o exercício de 2018 em
Presidente do Conselho Fiscal.
) Abster-se
) Abster-se
) Abster-se
consideradas também para a
35.549.413,00.
até R$ 872.119,00.
realização da Assembleia em
segunda convocação?
Voto

Matéria

Matéria

Voto

(x) Aprovar
( ) Rejeitar
( ) Abster-se

Voto

(x) Aprovar
( ) Rejeitar
( ) Abster-se

Empresa

T4F Entretenimento S.A

Data AGO/E

Publicou Edital

Part. Obrigatória

Representante

26/04/2018

Sim

Voto à Distância

Pedro Lapenta

-

T4F Entretenimento S.A

26/04/2018

Sim

Voto à Distância

Pedro Lapenta

Matéria

Voto

1 - Apreciação das contas dos
(x) Aprovar
administradores, exame, discussão e votação
( ) Rejeitar (
das demonstrações financeiras referentes ao
) Abster-se
exercício social findo em 31/12/2017.
Matéria
Voto
5 - Em caso de segunda convocação da AGO,
as instruções de voto constantes deste
(x) Aprovar
Boletim de Voto podem ser consideradas ( ) Rejeitar (
também para a realização da AGO em
) Abster-se
segunda convocação?

OPÇÃO DE VOTO A DISTÂNCIA
Voto
Matéria
Voto
Matéria
Voto
3 - Fixação do limite de valor da
2 - Deliberação sobre a
4 - Deseja solicitar a instalação
(x) Aprovar remuneração anual global dos (x) Aprovar
( ) Aprovar
destinação do resultado do
do Conselho Fiscal, nos termos
( ) Rejeitar administradores da Companhia ( ) Rejeitar (
(x) Rejeitar
exercício e a distribuição de
do art. 161 da Lei nº 6.404, de
( ) Abster-se referente ao exercício social de ) Abster-se
( ) Abster-se
dividendos.
1976?
2018.
Matéria

Empresa

VALID SOLUCOES S.A

Data AGO/E

Publicou Edital Part. Obrigatória

26/04/2018

Sim

Voto à Distância

Representante

Pedro Lapenta

Matéria

Voto

20/04/2018

Empresa

Data AGO/E

VALID SOLUCOES S.A

26/04/2018

Empresa

VALID SOLUCOES S.A

Data AGO/E

29/11/2018

SIM

Voto à distância

Publicou Edital Part. Obrigatória

Sim

Voto à Distância

Publicou Edital Part. Obrigatória

Sim

Voto à Distância

Pedro Lapenta

Representante

Pedro Lapenta

Representante

Pedro Lapenta

OPÇÃO DE VOTO A DISTÂNCIA
Voto

Matéria

Voto

Matéria

Voto

2 - Em AGO: Deliberar sobre a proposta de
1 - Em AGO: Tomar as contas dos
destinação do lucro líquido do exercício findo
3 - Em AGO: Fixar a remuneração
4 - Em AGO: Eleger os membros do
administradores, examinar, discutir e votar o (x) Aprovar
(x) Aprovar
(x) Aprovar
(x) Aprovar
em 31/12/2017 e a distribuição de
global anual dos membros do Conselho
Conselho Fiscal (o acionista poderá votar
relatório da administração e as
( ) Rejeitar (
( ) Rejeitar (
( ) Rejeitar (
vide
dividendos, ratificando os pagamentos já
de Administração e da Diretoria para o
em até 3 candidatos efetivos e
demonstrações financeiras, relativos ao
) Abster-se
) Abster-se
) Abster-se
comentários
realizados por deliberação do Conselho de
exercício de 2018.
respectivos suplentes)
exercício social encerrado em 31/12/2017.
Administração, ad referendum da AGO.
Matéria

RUMO S.A

Matéria

Voto

5 - Em AGO: Fixar a remuneração global anual (x) Aprovar
dos membros do Conselho Fiscal para o
( ) Rejeitar (
exercício de 2018.
) Abster-se

Matéria

Voto

6 - Em AGO: Deliberar sobre a proposta de
alteração e consequente consolidação do
Estatuto Social da Campanhia.

Matéria

Voto

Matéria

Voto

8 - Caso seja necessária a realização da
7 - Em AGO: Deliberar sobre a proposta
AGO e ou AGE em segunda convocação,
de alteração do prazo de vigência do
(x) Aprovar
(x) Aprovar
as instruções contidas neste Boletim
(x) Aprovar
Plano de Incentivo de Longo Prazo
( ) Rejeitar (
( ) Rejeitar (
podem ser consideradas para tais
( ) Rejeitar (
aprovado na assembleia geral
) Abster-se
) Abster-se
assembleias, desde que atendidos os
) Abster-se
ordinária e extraordinária realizada em
requisitos para participação válida na
28/04/2017.
ocasião?

OPÇÃO DE VOTO A DISTÂNCIA
Matéria
Voto
Matéria
Voto
1 - Em AGE: Deliberar sobre a Proposta de
2 - Caso seja necessária a realização da AGE
alteração da denominação social da
em segunda convocação, as instruções
(x) Aprovar
(x) Aprovar
Companhia, reforma do Estatuto Social para
contidas neste Boletim podem ser
( ) Rejeitar (
( ) Rejeitar (
refletir a referida alteração e consequente
consideradas para tais assembleias, desde
) Abster-se
) Abster-se
consolidação do Estatuto Social da
que atendidos os requisitos para participação
Companhia.
válida na ocasião?

Matéria

Voto

Matéria

OPÇÃO DE VOTO A DISTÂNCIA
Voto

2 - Deliberar sobre a proposta de alteração e
consequente consolidação do Estatuto Social da CIA
conforme solicitação apresentada por fundos
geridos pela Alaska Investimentos Ltda., que
consiste na exlusão dos artigos 45, 46, dos incisos XI
do Artigo 25, todos do Estatuto Social da CIA. O
1 - Deliberar sobra a proposta de alteração e
acionista deve se atentar para o fato de que esta
(x) Aprovar
( ) Aprovar
consequente consolidação do Estatuto Social
proposta e a proposta apresentada pela Teorema
( ) Rejeitar (
(x) Rejeitar
da Companhia, na forma da Proposta da
tratam da alteração e exclusão do mesmo
) Abster-se
( ) Abster-se
Administração;
dispositivo do Estatuto Social da Companhia.
Portanto, em um cenário no qual ambas as
propostas sejam aprovadas pela maioria absoluta
dos acionistas presentes à Assembleia ora
convocada, prevalecerá aquela que obtiver o maior
número de votos favoráveis, comparativamente à
outra proposta.

Matéria

Voto

Matéria

Voto

3 - Deliberar sobre a proposta de alteração e
consequente consolidação do Estatuto Social da CIA
conforme solicitação apresentada por Teorema Gestão
de Ativos Ltda., que consiste essencialmente na
alteração da redação do caput do artigo do Estatuto
Social da CIA, bem como dos paragráfos 9,11 e 12 do
mesmo artigo, para que ele corresponda 35% do capital
4 - Em caso de segunda convocação da AGE,
(x) Aprovar
(x) Aprovar
social da CIA. O acionista deve se atentar para o fato de
as instruções de voto constantes deste
( ) Rejeitar (
( ) Rejeitar (
que esta proposta e a proposta apresentada pela
Boletim podem ser consideradas tambem
) Abster-se
) Abster-se
Alaska tratam da alteração e exclusão do mesmo
para a realização em segunda convocação?
dispositivo do Estatuto Social da Companhia. Portanto,
em um cenário no qual ambas as propostas sejam
aprovadas pela maioria absoluta dos acionistas
presentes à Assembleia ora convocada, prevalecerá
aquela que obtiver o maior número de votos favoráveis,
comparativamente à outra proposta.

