MAGAZINE LUIZA S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF 47.960.950/0001-21
NIRE 35.300.104.811

Divulgação do mapa sintético final de votação da
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 13 de abril de 2018

O MAGAZINE LUIZA S.A. (“Companhia”), nos termos do artigo 21-W, parágrafo 6º, da Instrução
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme
alterada, e do artigo 21, inciso XIII, da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009,
conforme alterada, divulga aos seus acionistas e ao mercado em geral o mapa sintético final de
votação que consolida as instruções de voto proferidas presencialmente e à distância por seus
acionistas para cada uma das matérias submetidas à deliberação da Assembleia Geral Ordinária
e Extraordinária, a ser realizada em 13 de abril de 2018 (“AGOE”), com as indicações do total de
aprovações, rejeições e abstenções proferidas pelas ações votantes em cada matéria constante
da ordem do dia da AGOE. Nesse sentido, o mapa de votação sintético consolidado encontra-se
no Anexo A e B à presente divulgação.

Franca, 13 de abril de 2018.

Roberto Bellissimo Rodrigues
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Anexo A
Mapa de votação sintético Assembleia Geral Ordinária

Código da
Deliberação (Boletim
de Voto à Distância)

Descrição de Deliberação

Voto da Deliberação e Quantidade de Ações

01

Aprovar (Sim)

Rejeitar (Não)

Abster-se

Apreciação do relatório da administração, das contas dos administradores, das demonstrações financeiras da
Companhia e do parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017.

146.238.164

29.244

2.439.767

02

Aprovação da destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, incluindo
distribuição de dividendos.

148.797.175

0

0

03

Definição do número de 7 (sete) membros para compor o Conselho de Administração da Companhia, com base
nos limites previstos no Estatuto Social.

148.772.875

24.300

0

04

Deseja requerer a adoração do processo de voto múltiplo para eleição do Conselho de Administração, nos termos
do artigo 141 da Lei nº 6.404 de 1976?

598.400

542.975

147.655.790

140.637.872

7.991.903

167.400

Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - Chapa Única
Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues (Efetivo)
Marcelo José Ferreira E Silva (Efetivo)
05

Carlos Renato Donzelli (Efetivo)
Inês Corrêa de Souza (Conselheiro Independente)
José Paschoal Rossetti (Conselheiro Independente)
Betania Tanure de Barros (Conselheiro Independente)
Sílvio Romero de Lemos Meira (Conselheiro Independente)

06

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?

2.692.310

22.701.043

123.403.822

07

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?

2.093.910

877.167

145.826.098

0

0

Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser
atribuída
08

Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues (Efetivo)

122.762,88

Marcelo José Ferreira E Silva (Efetivo)

122.762,88

09

Carlos Renato Donzelli (Efetivo)

122.762,88

Inês Corrêa de Souza (Conselheiro Independente)

122.762,88

José Paschoal Rossetti (Conselheiro Independente)

122.762,88

Betania Tanure de Barros (Conselheiro Independente)

122.762,88

Sílvio Romero de Lemos Meira (Conselheiro Independente)

122.762,88

Deseja solicitar a eleição em separado de membro do conselho de administração, nos termos do art. 141, §4º, I
da Lei nº 6.404, de 1976?

2.816.077

2.469.575

143.511.523

120.308.016

137.508

28.351.651

123.307.419

22.659.260

2.830.496

28.820.949

0

119.976.226

144.444.083

2.242.192

2.110.900

Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - Chapa Única
José Antônio Palamoni (Efetivo)
10

Mauro Marangoni (Suplente)
Walbert Antônio dos Santos (Efetivo)
Robinson Leonardo Nogueira (Suplente)

11

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?
Indicação de candidatos ao conselho fiscal por acionistas minoritários detentores de ações
com direito a voto (o acionista deverá preencher este campo caso tenha deixado o campo de

12

eleição geral em branco)
Eduardo Christovam Galdi Mestieri (Efetivo)
Thiago Costa Jacinto (Suplente)

13

Aprovação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2018.

Anexo B
Mapa de votação sintético Assembleia Geral Extraordinária

Código da
Deliberação (Boletim
de Voto à Distância)

Descrição de Deliberação

Voto da Deliberação e Quantidade de Ações

01

Aprovar (Sim)

Rejeitar (Não)

Abster-se

Ratificação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2016, reapresentadas em 30 de maio de 2017.

149.879.807

29.244

2.459.865

02

Reconstituição de reserva de lucros de exercícios anteriores, em razão da reapresentação das demonstrações
financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016.

152.344.616

0

24.300

03

Alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia para inclusão de novas regras de governança
corporativa, bem como para adaptá-lo às regras do novo regulamento de listagem do segmento especial da B3
denominado Novo Mercado.

126.259.597

26.085.019

24.300

