Mapa Sintético Final - AGO
Deliberação

Ativo

Aprovar

Rejeitar

Abstenções

1. Lavrar a ata em forma de sumário

ON

303.181.089

-

-

2. 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

364.861.461

-

3. 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

377.494.737

232.566

2.840.137

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

ON

375.286.600

2.440.703

2.840.137

5. 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

342.388.024

35.141.279

3.038.137

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

ON

352.290.619

22.468.493

5.808.328

Sr. Peter Edward Cortes Marsden Wilson

ON

9.423.757

-

Sr. Carlos Alberto de Souza

ON

281.261.673

-

89.882.010

Sr. Pedro Carvalho de Mello

ON

281.261.673

-

89.882.010

7. Aprovar remuneração do conselho fiscal

ON

303.181.089

-

15.705.979

-

-

Mapa Sintético Final - AGE
Deliberação

Ativo

Aprovar

Rejeitar

Abstenções

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

379.616.438

-

2.831.537

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

379.616.438

1.901.645

929.892

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

379.539.738

-

2.908.237

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

ON

379.539.738

-

2.908.237

