VIA VAREJO S.A.
CNPJ/MF: 33.041.260/0652-90
NIRE: 35.300.394.925
Companhia Aberta

Divulgação do mapa sintético de votação enviado pelo escriturador para a Assembleia Geral
Ordinária a ser realizada em 25 de abril de 2019 (“AGO”)
A Via Varejo S.A. (“Companhia” ou “Via Varejo”), nos termos do §2º do Artigo 21-T da
Instrução CVM nº 481/09, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu nesta
data do escriturador das ações de emissão da Companhia, o Itaú Corretora de Valores S.A.
(“Itaú”), o mapa sintético de votação 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 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 sintético de votação encontra-se no
Anexo A à presente divulgação.
São Caetano do Sul, 22 de abril de 2019.

LUIS FELIPE SILVA BRESAOLA
Diretor de Relações com Investidores

Anexo A
Mapa sintético de votação
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CÓDIGO DA
DELIBERAÇÃO
(BOLETIM DE
VOTO A
DISTÂNCIA)

DESCRIÇÃO DE DELIBERAÇÃO

CLASSE DE
AÇÕES
VOTANTES

VOTO DA
DELIBERAÇÃO E
QUANTIDADE DE
AÇÕES
APROVAR
(SIM)

REJEITAR
(NÃO)

ABSTER-SE

Ordinárias

52.705.692

0

9.167.719

1.

Apreciação do Relatório Anual da Administração, tomada
das contas dos administradores, bem como exame,
discussão e aprovação das demonstrações financeiras da
Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2018, juntamente com o Relatório dos
Auditores Independentes.

2.

Fixação da remuneração global anual dos membros da
Administração da Companhia para exercício de 2019.

Ordinárias

56.073.037

4.730.374

1.070.000

3.

Deseja solicitar a instalação do Conselho Fiscal, nos
termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976?

Ordinárias

38.221.837

15.029.400

8.622.174

Caso seja necessária a realização de segunda convocação
para Assembleia, as instruções de voto contidas neste
Boletim podem ser consideradas também na hipótese de
realização da Assembleia em segunda convocação?

Ordinárias

55.934.186

2.145.325

3.793.900

4.

***
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