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CNPJ/MF n° 11.992.680/0001-93
NIRE 35.300.379.560

Mapa final de votação para a
Assembleia Geral Ordinária de 29.04.2019

Divulgamos aos acionistas, clientes e ao mercado em geral, nos termos da Instrução CVM nº
481/09, conforme alterada, o Mapa Final de votação (anexo), que consolida as instruções de voto
proferidas presencialmente e a distância por seus acionistas, com as indicações do total de
aprovações, rejeições e abstenções para cada uma das matérias deliberadas na Assembleia Geral
Ordinária realizada nesta data.

São Paulo, 29 de abril de 2019.

QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A.
Grace Cury de Almeida Gonçalves Tourinho
Diretora de Relação com Investidores

Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 29 de abril de 2019
Mapa Final de Votação
Quantidade de Ações
Número da
Deliberação

1

2

3
4
5
6

7

8

9

Deliberação
Apreciar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e votar as
Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo
em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas do Relatório da Administração e
do Relatório dos Auditores Independentes.
Deliberar sobre a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e a distribuição de
dividendos, nos termos da Proposta da Administração da Companhia.
Deliberar sobre a fixação do número de membros para compor o Conselho de
Administração da Companhia em 7 (sete) membros, conforme Proposta da
Administração da Companhia.
Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do
Conselho de Administração, nos termos do Artigo 141 da Lei nº 6.404/76?
Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - Chapa única
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?

APROVAR

Deseja solicitar a eleição em separado de membro do Conselho de
Administração, nos termos do art. 141, parágrafo 4º, inciso I, da Lei nº 6.404,
de 1976? [O acionista somente pode preencher este campo caso tenha deixado
o campo de eleição do Conselho de Administração por chapa única em branco e
seja titular ininterruptamente das ações com as quais vota durante os 3 meses
imediatamente anteriores à realização da Assembleia Geral.]

ABSTER-SE

76.872.994

-

10.169.321

81.242.344

-

5.799.971

81.242.344

-

5.799.971

3.031.659

15.270.100

68.740.556

59.448.233

13.330.387

14.263.695

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 “abster-se” e a eleição ocorra pelo processo de voto múltiplo, seu voto
deve ser computado como abstenção na respectiva deliberação da assembleia.]
Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da %
(porcentagem) dos votos a ser atribuída
JOSÉ SERIPIERI FILHO - MEMBRO EFETIVO
RAUL ROSENTHAL LADEIRA DE MATOS - MEMBRO EFETIVO
ALEXANDRE SILVEIRA DIAS - MEMBRO INDEPENDENTE
ROGÉRIO PAULO CALDERÓN PERES - MEMBRO INDEPENDENTE
JOÃO COX NETO - MEMBRO INDEPENDENTE
WILSON OLIVIERI - MEMBRO INDEPENDENTE
LEONARDO PORCIÚNCULA GOMES PEREIRA - MEMBRO INDEPENDENTE E
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REJEITAR

SIM

NÃO

10.546.021

3.031.659

73.464.635

41.600.601

31.101.914

14.339.800

50.567.709

1.678.100

34.796.506

438.310
437.150
438.310
28.556.015
514.260
437.150
14.338.710

Deseja solicitar a instalação do Conselho Fiscal, nos termos do art. 161 da Lei
43.080.995
27.853.820
16.107.500
nº 6.404, de 1976 e da Instrução da CVM nº 324/2000?
Em caso de segunda convocação dessa Assembleia Geral Ordinária, as
11
instruções de voto constantes nesse boletim podem ser consideradas também
6.205.171
69.824.475
11.012.669
para a realização da Assembleia em segunda convocação?
12
Aprovar a indicação e eleição dos membros do Conselho Fiscal¹
28.070.255
13.900.400
45.071.660
Aprovar a remuneração mensal individual dos membros titulares do Conselho
13
28.070.255
13.900.400
45.071.660
Fiscal¹.
¹ As questões sobre eleição e remuneração do Conselho Fiscal foram objeto de votação apenas entre os acionistas cujos representantes compareceram fisicamente à AGO.
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