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

Divulgação do mapa consolidado de votação a distância para a Assembleia Geral
Extraordinária a ser realizada em 1º de julho de 2019 (“AGE”)
A Via Varejo S.A. (“Companhia” ou “Via Varejo”), nos termos do §3º do Artigo 21-W da Instrução
CVM nº 481/09, divulga aos seus acionistas e ao mercado em geral o mapa de votação sintético
consolidando (i) os votos exercidos a distância pelos seus acionistas, conforme o mapa sintético de
votação fornecido pelo escriturador Itaú Corretora de Valores S.A. (“Itaú”), bem como (ii) os votos
enviados pelos acionistas diretamente à Companhia, por meio de boletim de voto a distância
(“Mapa Consolidado”), para cada uma das matérias submetidas à deliberação da AGE, com as
indicações do total de aprovações, rejeições e abstenções proferidas pelas ações votantes em
cada matéria constante da Ordem do Dia da AGE. Nesse sentido, o Mapa Consolidado encontrase no Anexo A à presente divulgação.
São Caetano do Sul, 28 de junho de 2019.

ORIVALDO PADILHA
Diretor de Relações com Investidores

Anexo A
Mapa sintético consolidado
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CÓDIGO DA
DELIBERAÇÃO
(BOLETIM DE VOTO A
DISTÂNCIA)

1.

2.

3.
4.

5.

6.

CLASSE DE AÇÕES
VOTANTES

DESCRIÇÃO DE DELIBERAÇÃO
Aprovar os termos e condições do Protocolo e Justificação
de Cisão Parcial da Cnova Comércio Eletrônico S.A. com
Incorporação da Parcela Cindida pela Companhia
(“Protocolo e Justificação”), firmado em 23 de abril de
2019 entre a Cnova Comércio Eletrônico S.A., sociedade
anônima inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.170.938/000107 (“Cnova”), subsidiária integral da Companhia, e a
Companhia.
Se aprovado o Protocolo e Justificação, ratificar a
nomeação da empresa especializada Magalhães Andrade
S/S Auditores Independentes, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 62.657.242/0001-00, responsável pela elaboração do
laudo de avaliação do acervo líquido da Cnova.
Examinar e aprovar o laudo de avaliação do acervo líquido
da Cnova, apurado de acordo com o valor contábil da
Cnova (“Laudo de Avaliação”).
Se aprovado o Laudo de Avaliação, aprovar a cisão parcial
da Cnova, com a incorporação, pela Companhia, da
respectiva parcela cindida (“Cisão Parcial e Incorporação”).
Autorizar a administração da Companhia a praticar todos
os atos necessários a fim de efetivar e cumprir as
deliberações tomadas em Assembleia Geral Extraordinária
relativas à Cisão Parcial e Incorporação, inclusive perante
os órgãos competentes.
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?
***
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VOTO DA DELIBERAÇÃO E
QUANTIDADE DE AÇÕES
ABSTER-SE

APROVAR (SIM)

REJEITAR (NÃO)

Ordinárias

86.816.426

0

1.178.000

Ordinárias

86.816.426

0

1.178.000

Ordinárias

86.816.426

0

1.178.000

Ordinárias

86.816.426

0

1.178.000

Ordinárias

86.816.426

0

1.178.000

Ordinárias

86.103.328

1.891.098

0

