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 Ordinária a ser realizada em 26 de abril de
2018 (“AGO”)
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 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 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 ORDINÁRIA
CÓDIGO DA
DELIBERAÇÃO
(BOLETIM DE
VOTO A
DISTÂNCIA)
1.

DESCRIÇÃO DE DELIBERAÇÃO

Tomada de contas dos administradores, exame,
discussão e votação das demonstrações financeiras
relativas ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017, acompanhadas do Relatório da
Administração, Parecer dos Auditores Independentes,
Parecer do Conselho Fiscal.
Aprovar a proposta da administração de destinação do
lucro líquido e a distribuição de dividendos referentes ao
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017.

CLASSE DE AÇÕES
VOTANTES

VOTO DA DELIBERAÇÃO
E QUANTIDADE DE AÇÕES
APROVAR
(SIM)

REJEITAR
(NÃO)

ABSTER-SE

Ordinárias

53.842.245

0

1.942.513

Ordinárias

55.764.088

0

20.670

A Administração da Companhia propõe a destinação do
lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2016,
no valor de R$ 195.123.895,57 (cento e noventa e cinco
milhões, cento e vinte e três mil, oitocentos e noventa e
cinco reais e cinquenta e sete centavos), conforme segue:
2.

(i) Destinação de R$9.756.194,78 (nove milhões,
setecentos e cinquenta e seis mil, cento e noventa e
quatro reais e setenta e oito centavos), correspondente a
5% (cinco por cento) do lucro líquido, à Reserva Legal;
(ii) Distribuição de dividendos obrigatórios, no valor total
de R$46.341.925,20 (quarenta e seis milhões, trezentos e
quarenta e um mil, novecentos e vinte e cinco reais e vinte
centavos), correspondentes a 25% (vinte e cinco por
cento) do lucro líquido ajustado, após constituição de
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CÓDIGO DA
DELIBERAÇÃO
(BOLETIM DE
VOTO A
DISTÂNCIA)

CLASSE DE AÇÕES
VOTANTES

DESCRIÇÃO DE DELIBERAÇÃO

VOTO DA DELIBERAÇÃO
E QUANTIDADE DE AÇÕES
APROVAR
(SIM)

REJEITAR
(NÃO)

ABSTER-SE

Ordinárias

3.114.687

440.400

52.229.671

Ordinárias

2.438.557

53.346.201

0

Ordinárias

55.764.088

0

20.670

Reserva Legal, observado que o valor bruto de
R$34.926.471,00 (trinta e quatro milhões, novecentos e
vinte e seis mil, quatrocentos e setenta e um reais) foi
distribuído a título de juros sobre capital próprio e
dividendos intercalares e imputado ao dividendo
obrigatório, conforme reunião do Conselho de
Administração da Companhia realizada em 12 de
dezembro de 2017, e pago aos acionistas em 2017.
Indicação dos seguintes nomes que compõem a chapa do
Conselho Fiscal:
Candidatos:
3.

4.

5.

Fernando Dal-Ri Múrcia (efetivo) / Bruno Meirelles Salotti
(suplente)
Eduardo Da Silva Flores (efetivo) / João Domiraci Paccez
(suplente)
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).
Marcel Cecchi Vieira
Braunbeck (suplente)

(efetivo)

/

Guillermo

Oscar
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CÓDIGO DA
DELIBERAÇÃO
(BOLETIM DE
VOTO A
DISTÂNCIA)

6.

7.

8.

9.

CLASSE DE AÇÕES
VOTANTES

DESCRIÇÃO DE DELIBERAÇÃO

Indicação de candidatos ao conselho fiscal por acionistas
detentores de ações preferenciais sem direito a voto ou
com voto restrito.
Marcel Cecchi Vieira (efetivo) / Guillermo Oscar
Braunbeck (suplente)
Fixação da remuneração global anual dos membros do
Conselho da Administração, no valor de R$ 3.020.000,00
(três milhões e vinte e mil reais), conforme Proposta da
Administração.
Fixação da remuneração global anual dos membros da
Diretoria, no valor de R$ 52.035.549,85 (cinquenta e dois
milhões, trinta e cinco mil e quinhentos e quarenta e nove
reais e oitenta e cinco centavos), conforme Proposta da
Administração.
Fixação da remuneração dos membros do Conselho
Fiscal, no valor de R$ 1.275.000,00 (um milhão e
duzentos e quarenta e cinco mil reais), conforme Proposta
da Administração.

VOTO DA DELIBERAÇÃO
E QUANTIDADE DE AÇÕES
APROVAR
(SIM)

REJEITAR
(NÃO)

ABSTER-SE

Preferenciais

111.210.576

0

298.140

Ordinárias

28.626.804

26.695.784

462.170

Ordinárias

4.152.067

51.170.521

462.170

Ordinárias

55.322.588

0

462.170

***
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