MAGAZINE LUIZA S.A.
CNPJ/MF nº 47.960.950/0001-21
NIRE 35.300.104.811
Companhia Aberta de Capital Autorizado

Divulgação do recebimento do mapa de votação sintético enviado pelo escriturador para a
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 18 de abril de 2022

O MAGAZINE LUIZA S.A. (“Companhia”), nos termos do artigo 21-T, parágrafo 2º, da Instrução
da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme
alterada, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu do escriturador das
ações de emissão da Companhia, o Itaú Corretora de Valores S.A. (“Itaú”), o mapa de votação
sintético consolidando as instruções de voto transmitidas pelos acionistas ao Itaú, bem como
aquelas transmitidas pelos acionistas para os seus agentes de custódia, para cada uma das
matérias submetidas à deliberação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada
em 18 de abril de 2022 (“AGO”), com as indicações do total de aprovações, rejeições e
abstenções proferidas pelas ações votantes em cada matéria constante da ordem do dia da AGO.
Nesse sentido, o mapa de votação sintético encontra-se nos Anexos A à presente divulgação.

Franca, 16 de abril de 2021.

Roberto Bellissimo Rodrigues
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Anexo A
Mapa de votação sintético Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 18 de abril de 2022

Voto da Deliberação e Quantidade de Ações

Código da Deliberação /
Questão (Boletim de Voto à
Distância)

Descrição de Deliberação

1

Aprovar
(Sim)

Rejeitar (Não)

Abster-se

Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia,
acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2021.

1.267.404.623

0

159.616.025

2

Aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, incluindo a
distribuição de dividendos.

1.427.020.648

0

0

3

Definir o número de membros que comporão o Conselho de Administração da Companhia, para mandato que
se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2023, com base nos limites previstos no estatuto social da
Companhia. Proposta da Administração: 8 (oito) membros efetivos.

1.406.428.948

20.591.700

0

4

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?

19.744.337

235.878.914

1.171.397.397

Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - (Os votos indicados neste campo serão
desconsiderados caso o acionista detentor de ações com direito a voto também preencha os campos
presentes na eleição em separado de membro do conselho de administração e a eleição em separado de que
tratam esses campos ocorra) - Chapa Única
Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues (Efetivo)
5

Marcelo José Ferreira e Silva (Efetivo)
Carlos Renato Donzelli (Efetivo)

910.698.117

516.231.334

91.197

Márcio Kumruian (Efetivo)
Inês Corrêa de Souza (Conselheiro Independente)
José Paschoal Rossetti (Conselheiro Independente)
Betania Tanure de Barros (Conselheiro Independente)
Silvio Romero de Lemos Meira (Conselheiro Independente)
6

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?

15.930.426

1.390.297.422

20.792.800

7

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?

549.035.155

0

877.985.493

Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues (Efetivo)

0

0

0

Marcelo José Ferreira e Silva (Efetivo)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

8
Carlos Renato Donzelli (Efetivo)

0

Márcio Kumruian (Efetivo)

0

Inês Corrêa de Souza (Conselheiro Independente)

0

José Paschoal Rossetti (Conselheiro Independente)

0

0

0

Betania Tanure de Barros (Conselheiro Independente)

0

0

0

Silvio Romero de Lemos Meira (Conselheiro Independente)

0

0

0

9

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?

100.751.762

101.716.298

1.224.552.588

10

Definir o número de membros que comporão o Conselho Fiscal da Companhia, para mandato que se encerrará
na Assembleia Geral Ordinária de 2023, com base nos limites previstos no estatuto social da Companhia.

1.427.020.648

0

0

18.607.226

54.027.417

1.354.386.005

17.398.734

1.388.829.114

20.792.800

0

0

0

Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - Chapa Única
11

Chapa Única
Estefan George Haddad (Efetivo) / José Antônio Palamoni (Suplente)
Walbert Antônio dos Santos (Efetivo) / Robinson Leonardo Nogueira (Suplente)

12

13

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

14

Aprovar a remuneração global do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária da Companhia para o
exercício social de 2022, conforme Proposta da Administração da Companhia.

1.278.178.324

148.420.624

421.700

15

Aprovar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2022, conforme Proposta
da Administração da Companhia.

1.425.023.747

1.905.704

91.197

