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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Mapa Sintético Consolidado de Votação à Distância
A Sonae Sierra Brasil S.A. (“Companhia”) comunica que, nos termos da Instrução CVM nº 481/09,
conforme alterada, divulga o mapa sintético de votação que consolida as instruções de votos a
distância proferidas por seus acionistas, as quais foram recebidas pelos agentes de custódia, pelo
escriturador da Companhia e diretamente pela Companhia, identificando quantas aprovações,
rejeições ou abstenções recebeu cada item constante do boletim de voto à distância para cada
uma das matérias submetidas à deliberação da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 29
de abril de 2019. A Companhia comunica que não recebeu nenhum voto a distância diretamente
de seus acionistas. As informações do mapa sintético encontram-se na planilha anexa.
São Paulo, 26 de abril de 2019
Carlos Alberto Correa
Diretor de Relações com Investidores

Quantidade total de
Descrição da Deliberação

Voto Deliberação

ações por
deliberação

Aprovação das contas dos administradores, o relatório da administração e as
1

demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos
auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício

APROVAR

2.996.734

social findo em 31 de dezembro de 2018.
2

3

4

Aprovação da proposta da administração de orçamento de capital para o ano de
2019.
Aprovação da proposta da administração de destinação do resultado do exercício

APROVAR

2.996.734

APROVAR

2.996.734

APROVAR

2.996.734

APROVAR

2.949.434

REJEITAR

47.300

findo em 31 de dezembro de 2018.
Aprovação da proposta da administração de distribuição de dividendos com base
em lucros de exercícios anteriores.
Indicação de candidatos ao Conselho Fiscal:
1. CLOVIS AILTON MADEIRA / GILBERTO CARLOS RIGAMONTI

5

6

3. MARCOS GUAZELLI / JALTON DORNELES DE SOUZA

APROVAR

4. EDUARDO CHRISTOVAM GALDI MESTIERI / HENRIQUE BREDDA

APROVAR

Aprovação da fixação da remuneração global anual dos administradores e do
Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2019.

APROVAR

2.996.734
2.996.734

2.963.634

REJEITAR

7

8

33.100

Deseja requerer a adoção do voto em separado, de que trata o artigo 141, §4º

NAO

596.325

da Lei das S.A., para a eleição do Conselho Fiscal?

ABSTER-SE

2.400.409

Em caso de segunda convocação dessa Assembleia Geral, as instruções de voto

SIM

2.949.434

NÃO

47.300

constantes nesse boletim podem ser consideradas também para a realização da
Assembleia em segunda convocação?

-3-

