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Mapa sintético consolidado de votação (Boletim de Voto a Distância) para a
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 27.04.2018

Divulgamos aos acionistas, clientes e ao mercado em geral, nos termos da Instrução CVM nº
481/09, conforme alterada, que recebemos nesta data o mapa sintético consolidado de votação
(anexo), relativo às instruções de votos, consubstanciadas em boletins de voto a distância
recebidos do escriturador, para cada uma das matérias que serão examinadas, discutidas e
votadas na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no próximo dia 27 de abril de 2018, com
as indicações do total de aprovações, rejeições e abstenções para cada matéria constante da
Ordem do dia.

São Paulo, 26 de abril de 2018.

QUALICORP S.A.
Grace Cury de Almeida Gonçalves Tourinho
Diretora de Relação com Investidores

Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 27 de abril de 2018
Mapa sintético consolidado
Quantidade de Ações
Número da
Deliberação
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Deliberação
Apreciar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar
as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2017, acompanhadas do Relatório da
Administração e do Relatório dos Auditores
Independentes;
Deliberar sobre a destinação do lucro líquido da Companhia apurado no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, conforme proposta da
Administração;
Fixação do número de membros para compor o Conselho de Administração da
Companhia em 7 membros, conforme Proposta da Administração;
Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do
Conselho deAdministração, nos termos do Artigo 141 da Lei nº 6.404/76;
Fixar, para o exercício de 2018, o limite anual da remuneração global dos
administradores da Companhia em R$ 28.548.436,52 (vinte e oito milhões e
quinhentos e quarenta e oito mil e quatrocentos e trinta e seis reais e
cinquenta e dois centavos) para o período compreendido entre 1º de janeiro de
2018 e 31 de dezembro de 2018, conforme a proposta da administração, a qual
foi divulgada pela Companhia em atendimento à ICVM 481;
Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei
nº 6.404, de 1976 e da Instrução da CVM nº 324/2000;
Em caso de segunda convocação dessa Assembleia Geral, as instruções de voto
constantes nesse boletim podem ser consideradas também para a realização da
Assembleia em segunda convocação;
Deseja requerer a adoção de voto em separado para eleição do Conselho de
Administração;
Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - Conselho da
Administração;
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;
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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;
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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 - PRESIDENTE DO CONSELHO ADM
ALEXANDRE SILVEIRA DIAS - MEMBRO INDEPENDENTE
ARNALDO CURIATI - MEMBRO INDEPENDENTE
NILTON MOLINA - MEMBRO INDEPENDENTE
CLÁUDIO CHONCHOL BAHBOUT - MEMBRO EFETIVO
WILSON OLIVIERI - MEMBRO EFETIVO
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