Mapa Sintético Escriturador AGO (data base: 24/04/2019)
Ativo

Aprovar

Rejeitar

Abster-se

Total
Votante

1. Propomos que sejam aprovadas, sem reservas, as contas dos administradores
e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em
31.12.2018, conforme divulgadas em 20.03.2019 nos websites da CVM e da B3,
através do Sistema Empresas.Net, e também no website da Companhia, e
publicadas no “Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro” e no jornal “Valor
Econômico” em 27.03.2019 (as “Demonstrações Financeiras”). Nos termos do
artigo 9º, inciso III da ICVM 481, as informações dispostas no Anexo I a Proposta
da Administração refletem nossos comentários sobre a situação financeira da
Companhia.

ON

63.142.475

0

13.640.443

76.782.918

2. Definir o número de membros a compor o Conselho de Administração da
Companhia em 7 (sete) membros, para mandato que se encerrará na Assembleia
Geral Ordinária de 2021

ON

75.611.862

232.566

938.490

76.782.918

3. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - Chapa B2W

ON

74.488.882

1.355.546

938.490

76.782.918

4. 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?

ON

6.766.968

68.879.460

1.136.490

76.782.918

5. 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? [Caso o acionista opte por “absterse” e a eleição ocorra pelo processo de voto múltiplo, seu voto deve ser
computado como abstenção na respectiva deliberação da assembleia.]

ON

6.766.968

627.827

69.388.123

76.782.918

Deliberação

Celso Alves Ferreira Louro (Efetivo)

VOTOS

7.446.755

0

0

Jorge Felipe Lemann (Efetivo)

VOTOS

7.446.755

0

0

7.446.755
7.446.755

Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez (Efetivo)

VOTOS

7.446.755

0

0

7.446.755

Anna Christina Ramos Saicali (Efetivo)

VOTOS

6.764.258

0

0

Luiz Carlos Di Sessa Filippetti (Efetivo)

VOTOS

7.446.755

0

0

Mauro Muratório Not (Efetivo)

VOTOS

7.406.608

0

0

Paulo Antunes Veras (Efetivo)

VOTOS

7.406.608

0

0

6.764.258
7.446.755
7.406.608
7.406.608

7. Propomos que a remuneração global dos administradores, a ser paga no
exercício social de 2019, seja fixada no montante anual de até R$ 26.419.761,44
(vinte e seis milhões, quatrocentos e dezenove mil, setecentos e sessenta e um
reais, quarenta e quatro centavos), corrigidos mensalmente pelo IGP-DI, o qual,
acrescido do montante de até R$15.653.242,00 (quinze milhões, seiscentos e
cinquenta e três mil, duzentos e quarenta e dois reais), referentes às despesas
associadas ao reconhecimento do valor justo das opções de compra de ações
objeto de outorga pela Companhia, totaliza o montante de até R$42.073.003,44
(quarenta e dois milhões, setenta e três mil, três reais e quarenta e quatro
centavos), para os administradores. As informações necessárias para a devida
análise da proposta da remuneração dos administradores, conforme estabelecido
pelo artigo 12 da ICVM 481 (incluindo as informações indicadas no item 13 do
Anexo 24 da Instrução CVM nº 480/09), encontram-se dispostas no Anexo III a
Proposta da Administração.

ON

47.115.201

28.531.227

1.136.490

76.782.918

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

ON

51.108.717

21.770.800

3.903.401

76.782.918

9. Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para a eleição do
conselho de administração, nos termos do art. 141 da Lei nº 6.404/76?

ON

3.230.468

6.957.943

66.594.507

76.782.918

Mapa Sintético Escriturador (data base: 24/04/2019)
Ativo

Aprovar

Rejeitar

Abster-se

Total
Votante

1. Propomos alterar o Estatuto Social da Companhia para adaptá-lo de modo a
adotar determinados princípios previstos no Código Brasileiro de Governança
Corporativa – Companhias Abertas, de acordo com as informações previamente
divulgadas pela Companhia em seu Informe do Código de Governança referente
ao ano de 2018 disponível nos websites da CVM e da B3, através do Sistema
Empresas.Net., conforme detalhado na proposta da administração;

ON

77.733.563

0

929.890

78.663.453

2. Propomos a inclusão do inciso (xi) do Artigo 3º do Estatuto Social da
Companhia, com o objetivo de complementar o objeto social da Companhia, de
forma a abranger a prestação de serviços de transporte para a cadeia de
suprimento e distribuição de cargas e produtos de qualquer natureza;

ON

77.733.563

0

929.890

78.663.453

3. Propomos atualizar o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para
refletir os aumentos de capital aprovados pelo Conselho de Administração, dentro
do limite do capital autorizado, nas reuniões realizadas em 05 de setembro, 10 de
outubro e 30 de novembro de 2018 decorrentes do exercício das opções
outorgadas no âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia
aprovado em 31 de agosto de 2011

ON

77.656.863

0

1.006.590

78.663.453

4. Propomos consolidar o Estatuto Social da Companhia de forma a refletir as
alterações acima indicadas

ON

77.656.863

0

1.006.590

78.663.453

Deliberação

