ANEXO I
PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLÉIAS 2019:

OPÇÃO DE VOTO A DISTÂNCIA
Empresa

B3 S.A - Brasil,
Bolsa, Balcão

Data AGO/E

29/04/2019

Publicou
Edital

Part.
Obrigatória

Voto a
Distância

Sim

Representante

Fernando Fanchin

29/04/2019

Voto a
Distância

Sim

Fernando Fanchin

29/04/2019

Voto a
Distância

Sim

Fernando Fanchin

29/04/2019

Sim

Voto a
Distância

Fernando Fanchin

Voto

Matéria

Voto

Matéria

Voto

Matéria

Voto

2 - Proposta da Administração:
Deliberar sobre a destinação do
lucro líquido do exercício social
encerrado em 31/12/2018 nos
seguintes termos: (i)
3 - Proposta da Administração:
4 - Deseja requerer a adoção do
R$1.434.999.512,28 a titulo de juros
Definir que o Conselho de
processo de voto múltiplo para
(X) Aprovar
(X) Aprovar
( ) Aprovar
( ) Aprovar
sobre capital próprio, imputados a
eleição do Conselho de
( ) Rejeitar
( ) Rejeitar Administração da Companhia será ( ) Rejeitar
(X) Não
conta dos dividendos obrigatórios,
composto por 11 membros no (X) Abster-se Administração, nos termos do Art. ( ) Abster-se
( ) Abster-se
( ) Abster-se
já pagos aos acionistas; e (ii) R$
mandato 2019-2021.
141 da Lei 6.404/76?
652.444.502,54 para constituição da
reserva estatutária para
investimentos e composição dos
fundos e mecanismos de
salvaguarda da Companhia
Voto

Matéria

Voto

Matéria

Voto

Matéria

Voto

6 - Caso um dos candidatos que
7 - Em caso de adoção do processo
compõem a chapa escolhida deixe
por voto múltiplo, os votos
8 - Visualização de todos os
(X) Aprovar
(X) Aprovar
( ) Aprovar
(X) Aprovar
de integrá-la, os votos
corresp. às suas ações devem ser
candidatos que compõem a chapa
( ) Rejeitar
( ) Rejeitar
(X) Não
( ) Rejeitar
correspondentes às suas ações
distribuidos em percentuais
para indicação da % (porcentagem)
( ) Abster-se
( ) Abster-se
( ) Abster-se
( ) Abster-se
podem continuar sendo
igualitários pelos membros da
dos votos a ser atribuida
conferidos à chapa escolhida?
chapa que você escolheu?
Voto

Matéria

Voto

10 - Proposta da Administração:
Aprovar para o exercício de 2019, a
remuneração global dos membros
do Conselho de Adm em até R$
18.204 mil, valor esse que inclui
agora, na forma de determinada
9 - Proposta da Administração:
pela CVM, a melhor estimativa do
Ratificar a remuneração global
valor dos encargos incidentes
( ) Aprovar
( ) Aprovar
efetivamente paga à diretoria no ( ) Rejeitar
sobre o componente de longo
( ) Rejeitar
exercício de 2018 no valor de R$ (X) Abster-se prazo baseado em ações, estando (X) Abster-se
52.223.760,10.
tais encargos sujeitos a acréscimo
futuro em função da valorização
das ações da companhia ou de
eventual alteração da aliquota
legalmente aplicável, conforme
detalhado na Proposta da
Administração.
Matéria

-

B3 S.A - Brasil,
Bolsa, Balcão

5 - Eleição do conselho de
administração por chapa única.
(vide comentários)

Matéria

-

B3 S.A - Brasil,
Bolsa, Balcão

1 - Proposta da Administração:
Aprovar as contas dos
administradores e as
Demonstrações Financeiras
relativas ao exercício social
encerrado em 31/12/2018.

Matéria

-

B3 S.A - Brasil,
Bolsa, Balcão

Matéria

Voto

Matéria

Voto

Matéria

Voto

11 - Proposta da Administração:
Aprovar, para o exercício de 2019,
a remuneração global dos
membros da Diretoria em até R$
81.502 mil, valor esse que inclui
agora, na forma determinada pela
CVM, a melhor estimativa do valor
dos encargos incidentes obre a
( ) Aprovar
parcela variável da remuneração ( ) Rejeitar
baseada em ações, estando tais (X) Abster-se
encargos sujeitos a acréscimo
futuro em função da valorização
das ações da companhia ou de
eventual alteração da alíquota
legalmente aplicável, conforme
detalhado na Proposta da
Administração.
Matéria

Voto

14 - Caso um dos candidatos que
compõem a chapa deixe de integrá15 - Proposta da Administração:
la para acomodar a eleição em
13 - Indicação de todos os nomes ( ) Aprovar
( ) Aprovar
Uma vez instalado, fixar a
(X) Aprovar
separado de que trata os arts. 161,
que compõem a chapa - Chapa
( ) Rejeitar
( ) Rejeitar remuneração do Conselho Fiscal, ( ) Rejeitar
4º e 240 da Lei nº 6.404, de 1976, os
Propostas (vide comentários)
(X) Abster-se
(X) Abster-se
nos termos da legislação
( ) Abster-se
votos correspondentes às suas
societária, em R$ 331.200,00.
ações podem continuar sendo
conferidos à chapa escolhida?

Matéria

Voto

12 - Questão Regulatória Simples:
Deseja solicitar a instalação do
conselho fiscal, nos termos do Art.
161 da Lei nº6.404 de 1976,
( ) Aprovar
somando os seus votos aqueles
( ) Rejeitar
dos acionistas titulares de
(X) Abster-se
participação superior ao minimo
regulatório de 2% que já fizeram
essa solicitação antes da
divulgação deste boletim?

OPÇÃO DE VOTO A DISTÂNCIA
Empresa

Fleury S.A

Data AGO/E

05/12/2019

Publicou Edital

Sim

Part.
Obrigatória

Voto a
Distância

Representante

Fernando Fanchin

Matéria

1 - Aprovação dos termos e
condições do Plano de Ações
Diferidas da Companhia.

Voto

Matéria

( ) Aprovar
2 - Aprovação dos termos e
( ) Rejeitar condições do Plano de Matching
(X) Abster-se
da Companhia.

Voto

Matéria

Voto

3 - Em caso de segunda convocação
desta AGE, as instruções de voto
(X) Aprovar
(X) Aprovar
constantes neste boletim podem
( ) Rejeitar
( ) Rejeitar
ser consideradas também para a
( ) Abster-se
( ) Abster-se
realização da assembleia em
segunda convocação?

OPÇÃO DE VOTO A DISTÂNCIA
Empresa

Mdias Branco
S/A

Mdias Branco
S/A

Data AGO/E

18/04/2019

18/04/2019

Publicou Edital

Part.
Obrigatória

Sim

Sim

Voto a
distância

Voto a
distância

Representante

Fernando Fanchin

Fernando Fanchin

Matéria

Voto

Matéria

Matéria

Voto

1 - Deliberar, em AGO, sobre o
2 - Deliberar, em AGO, sobre a
relatório anual da administração e
destinação do lucro liquido do
as demonstrações financeiras
(X) Aprovar
(X) Aprovar 3 - Indicação de todos os nomes
exercicio de 2018, conforme
acompanhadas do parecer dos
que compõem a chapa - Chapa
( ) Rejeitar
( ) Rejeitar
proposta do Conselhoe de
auditores independentes relativas ( ) Abster-se
Única (vide comentário)
( ) Abster-se
Administração em reunião
ao exercicio social encerrado em
realizada em 11/03/2019.
31/12/2018.
Matéria
Matéria
Matéria
Voto
Voto
5 - Em caso de adoção do processo
de eleição por voto múltiplo, os
Guilherme A.
6 - Visualização de todos os
votos correspondentes às suas
( ) Aprovar
7 - Deseja solicitar a instalação do
candidatos que compõem a chapa Ferreira (membro
independente) / conselho fiscal, nos termos do art.
ações devem ser distribuidos em (X) Rejeitar
para indicação da % (porcentagem) Daniel Mota
percentuais igualitários pelos
( ) Abster-se
161 da Lei nº 6.404, de 1976?
Gutiérrez (100%)
dos votos a ser atribuída
membros da chapa que você
escolheu?

Matéria

Voto

(X) Aprovar
( ) Rejeitar
( ) Abster-se

4 - Caso um dos candidatos que
compõem a chapa escolhida deixe
(X) Aprovar
de integrá-la, os votos
( ) Rejeitar
correspondentes às suas ações
( ) Abster-se
podem continuar sendo
conferidos à chapa escolhida.
Matéria

Voto

( ) Aprovar
(X) Rejeitar
( ) Abster-se

Mdias Branco
S/A

Data AGO/E

27/12/2019

Publicou Edital

Sim

Part.
Obrigatória

Voto a
distância

Representante

Matéria

Voto

Matéria

Voto

Matéria

Voto

8 - Deseja requerer a adoção do
procedimento de voto múltiplo
( ) Aprovar
para a eleição do Conselho de
(X) Rejeitar
Administração, nos termos do ( ) Abster-se
artigo 141 da Lei nº 6.404 de 1976?

OPÇÃO DE VOTO A DISTÂNCIA
Empresa

Voto

Voto

3 - Deliberação acerca da proposta
1 - Deliberação acerca da
2 - Deliberação acerca da proposta
de alteração do Plano de
incorporação da subsidiária
(X) Aprovar
de alteração estatutária e
(X) Aprovar Remuneração Baseado em Ações ( ) Aprovar
integral da Companhia Indústria
Fernando Fanchin
( ) Rejeitar consolidação do Estatuto Social,
( ) Rejeitar (Programa de Incentivo de Longo ( ) Rejeitar
de Produtos Alimentícios Piraquê
( ) Abster-se
nos termos da proposta da
( ) Abster-se
Prazo - Outorga de Ações
(X) Abster-se
S.A (Piraquê), abrangendo: (vide
administação.
Restritas), nos termos da proposta
anexo)
da administração.

