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

Divulgação do mapa final de votação sintético da
Assembleia Geral Ordinária realizada em 18 de abril de 2022

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, divulga aos seus acionistas e ao mercado em geral o mapa final de votação sintético
consolidando os votos proferidos a distância e presencialmente pelos acionistas da Companhia
para cada uma das matérias submetidas à deliberação da Assembleia Geral Ordinária realizada
nesta data (“AGO”), com as indicações do total de aprovações, rejeições e abstenções proferidas
pelas ações votantes em cada matéria constante da ordem do dia. Nesse sentido, o mapa final de
votação sintético encontra-se no Anexo A à presente divulgação.

Franca, 18 de abril de 2022.

Roberto Bellissimo Rodrigues
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Anexo A
Mapa final de votação sintético da Assembleia Geral Ordinária realizada em 18 de abril de 2022

Descrição de Deliberação

Voto da Deliberação e Quantidade de Ações
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.

1.342.069.692

0

3.920.091.871

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

5.261.598.394

0

563.169

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.

5.241.006.694

20.591.700

563.169

4.730.449.444

531.057.753

654.366

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

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.

5.261.598.384

0

563.179

3.789.177.429

54.027.417

1.355.141.643

63.813.905

0

1.169

5.112.756.060

148.420.624

984.879

5.259.568.983

1.905.704

686.876

Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - Chapa Única
Chapa Única
Estefan George Haddad (Efetivo) / José Antônio Palamoni (Suplente)
Walbert Antônio dos Santos (Efetivo) / Robinson Leonardo Nogueira (Suplente)
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)
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.

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

