VIA VAREJO S.A.
Companhia aberta de capital autorizado
CNPJ/MF: 33.041.260/0652-90
NIRE: 35.300.394.925

Divulgação do recebimento do mapa de votação sintético enviado pelo
escriturador para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 26 de abril
de 2018 (“AGE”)
A Via Varejo S.A. (“Companhia” ou “Via Varejo”), nos termos do §2º do Artigo 21-T da
Instrução CVM nº 481/09, conforme alterada, 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 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 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 de votação sintético encontra-se no Anexo A à
presente divulgação.
São Caetano do Sul, 24 de abril de 2018.
FLÁVIO DIAS FONSECA DA SILVA
Diretor de Relações com Investidores
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Anexo A
Mapa de votação sintético

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CÓDIGO DA
DELIBERAÇÃO
(BOLETIM DE
VOTO A
DISTÂNCIA)
1.

2.

3.

4.

5.

DESCRIÇÃO DE DELIBERAÇÃO

Aprovação do plano de investimentos da Companhia para
o Exercício Social de 2018, conforme Proposta da
Administração.
Retificação e ratificação da remuneração global anual da
Diretoria Executiva relativa ao exercício social de 2017, no
valor de R$ 34.368.732,00 (trinta e quatro milhões,
trezentos e sessenta e oito mil, setecentos e trinta e dois
reais) para R$ 41.251.476,27 (quarenta e um milhões,
duzentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e setenta e
seis reais e vinte e sete centavos).
Alteração do artigo 5ª do estatuto social, referente ao
aumento de capital social da Companhia decorrente do
exercício de opções de compra de ações dentro do limite
de capital autorizado, aprovado em reuniões do Conselho
de Administração realizadas em 22 de fevereiro de 2017,
21 de março de 2017, 30 de maio de 2017, 24 de julho de
2017, 27 de setembro de 2017, 25 de outubro de 2017 e
12 de dezembro de 2017.
Alteração da quantidade máxima de membros do
Conselho de Administração de 17 (dezessete) para 12
(doze) membros, alterando o “caput” do artigo 19 do
estatuto social da Companhia.
Alterar o parágrafo 5º do artigo 19 do estatuto social da
Companhia, para excluir a obrigatoriedade do Presidente
do Conselho de Administração de convocar assembleia

CLASSE DE AÇÕES
VOTANTES

VOTO DA DELIBERAÇÃO
E QUANTIDADE DE AÇÕES
APROVAR
(SIM)

REJEITAR
(NÃO)

ABSTER-SE

Ordinárias

55.868.788

0

20.670

Ordinárias

35.975.419

19.451.869

462.170

Ordinárias

55.868.788

0
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Ordinárias

55.868.788

0
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Ordinárias

26.988.133

28.880.655

20.670
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6.

7.

CLASSE DE AÇÕES
VOTANTES

DESCRIÇÃO DE DELIBERAÇÃO

geral para preenchimento de posição do Conselho de
Administração, em caso de vacância.
Inclusão do parágrafo 6º no artigo 19 do estatuto social da
Companhia, para tratar da possibilidade de eleição pelo
Conselho de Administração de membro substituto para
preenchimento de posição em caso de vacância.
Inclusão do parágrafo 7º no artigo 19 do estatuto social da
Companhia, para prever o exercício de voto de qualidade
pelo Presidente do Conselho de Administração, em caso
de empate nas deliberações do Conselho de
Administração.
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