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Companhia Aberta
24ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
60ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
realizadas em 14 de março de 2018

Mapa Sintético Final (data base: 13/03/2018)
Deliberação
AGO 1. Tomar as contas dos Administradores da Companhia, bem como examinar, discutir e votar as Demonstrações
Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, acompanhadas do Relatório da Administração,
o Parecer dos Auditores Independentes, do Comitê de Auditoria, do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração da
Companhia
AGO 2. Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2017, incluindo a proposta de retenção de parte do lucro líquido com base em orçamento de capital e de distribuição de
dividendos aos acionistas da Companhia
AGO 3. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - Chapa única
AGO 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?
AGO 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?
AGO 7. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - chapa única conselho fiscal
AGO 8. Caso um dos candidatos que compõem a chapa deixe de integrá-la para acomodar a eleição em separado de que
trata os arts. 161, § 4º, e 240 da Lei nº 6.404, de 1976, os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo
conferidos à chapa escolhida?
AGO 9. Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do Conselho de Administração, nos termos do
Artigo 141 da Lei nº 6.404, de 1976?
AGO 10. Deseja indicar candidatos ao Conselho de Administração, de acordo com o processo de voto em separado, nos
termos do parágrafo 4º do Artigo 141 da Lei nº 6.404, de 1976?
AGE 1. Fixar o limite de valor da remuneração anual global dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal da
Companhia, para o período de abril de 2018 a março de 2019
Nota: Os votos em branco estão incluídos na coluna de abstenções.
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