Mapa Sintético Consolidado AGO B2W - Companhia Digital
Aprovar

Rejeitar

Total
Votante

Deliberação

Ativo

Abstenções

1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras
relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019.

ON

415.480.941

416.932

18.477.956

434.375.829

2. Fixar a remuneração global dos administradores, a ser paga no exercício social de 2020, seja
fixada no montante anual de até R$ 23.091.869,00 (vinte e três milhões, noventa e um mil,
oitocentos e sessenta e nove reais), corrigidos mensalmente pelo IGP-DI, o qual, acrescido do
montante de até R$ 13.523.912,00 (treze milhões, quinhentos e vinte e três mil, novecentos e
doze 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$
36.615.781,00 (trinta e seis milhões, seiscentos e quinze mil, setecentos e oitenta e um reais)
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 II à Proposta da Administração.

ON

426.421.803

6.629.818

1.324.208

434.375.829

3. Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do artigo 161 da Lei nº 6.404, de
1976?

ON

426.720.666

5.215.961

2.439.202

434.375.829

4. Peter Edward Cortes Marsden Wilson / Marcio Villas Boas Passos (suplente).

ON

6.033.255

5

321.376.659

327.409.919

5. Lucy Azevedo Marinho / José Diones Carlos Lima (suplente).

ON

5

1.433.651

4.599.604

6.033.260

6. Carlos Alberto de Souza / Ricardo Scalzo (suplente).

ON

321.376.659

-

-

321.376.659

7. Pedro Carvalho de Melo / Márcio Luciano Mancini (suplente).

ON

321.376.659

-

-

321.376.659

8. Aprovação da Remuneração do Conselho Fiscal.

ON

327.409.914

3.441.195

-

330.851.109

Mapa Sintético Consolidado AGE B2W - Companhia Digital
Deliberação

Ativo

Aprovar

Rejeitar

Abstenções

Total
Votante

1. Detalhar o objeto social, com a inclusão de novos itens, conforme indicado na Proposta da
Administração, sem alteração da atividade básica original.

ON

433.021.331

-

743.054

433.764.385

2. 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 19 de agosto, 30 de setembro e 10 de dezembro de 2019 e 10 de janeiro
de 2020. A atualização também contempla o aumento de capital privado aprovado pelo
Conselho de Administração, dentro do limite do capital autorizado, homologado em 23 de
outubro de 2019.

ON

433.021.331

-

743.054

433.764.385

3. Incluir parágrafo 4º no Artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, de modo a atualizar os
compromissos da companhia em termos de governança e sustentabilidade, em linha com as
práticas já divulgadas a mercado, com vistas à obtenção da certificação no Sistema B.

ON

433.021.331

-

743.054

433.764.385

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

ON

433.021.331

-

743.054

433.764.385

5. Ratificar a aquisição da SuperNow Portal e Serviços de Internet Ltda pela Companhia, em
cumprimento ao disposto no §1º do Art. 256 da Lei nº 6.404/76.

ON

433.019.364

-

745.021

433.764.385

