GUARARAPES CONFECÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 08.402.943/0001-52
NIRE 24.300.000.731

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Mapa sintético das instruções de voto enviado pelo escriturador
GUARARAPES CONFECCÇÕES S.A. [B3 S.A. –BRASIL, BOLSA, BALCÃO:
GUAR3 (ON)] (“Companhia”), conforme exigido pela Instrução CVM nº 481/09,
divulga o mapa sintético consolidado das instruções de voto recebidas via boletim de
voto a distância identificando as orientações de voto para cada item constante dos
boletins de voto à distância referente às matérias submetidas à deliberação da
Assembleia Geral Ordinária (Anexo I) a ser realizada em 29 de abril de 2020.
A Companhia informa que não recebeu diretamente nenhum boletim de voto a
distância e, por isso, divulga o mesmo mapa enviado pelo escriturador,
disponibilizado em 27 de abril de 2020.

Natal -RN, 28 de abril de 2020.

GUARARAPES CONFECÇÕES S.A.
Newton Rocha de Oliveira Júnior
Diretor de Relações com Investidores

ANEXO I
Mapa sintético das instruções de voto enviado pelo escriturador

Assembleia Geral Ordinária

Quantidade de Ações

Classe de
Ações
Votantes

Aprovar
(Sim)

Rejeitar
(Não)

ITEM 1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

ON

7.052.324,00

0

ITEM 2 - Deliberar sobre o orçamento de capital para fins do artigo 196 da Lei nº 6.404/76.

ON

9.411.096,00

0

0

ITEM 3 - Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

ON

9.411.096,00

0

0

ITEM 4 - Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia, (conforme Proposta da Administração).

ON

2.272.572,00

7.138.524,00

0

ITEM 5 - Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal para o exercício de 2020.

ON

9.411.096,00

0

0

ITEM 6 - Caso seja instalado o Conselho Fiscal para o exercício de 2020, determinar o número de membros a compor
o Conselho Fiscal da Companhia, (conforme Proposta da Administração).

ON

9.411.096,00

0

0

ITEM 7 - Eleger ou reeleger, conforme o caso, membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal (conforme Proposta
da Administração).

ON

9.153.096,00

258.000,00

0

ITEM 8 - Fixar a remuneração global anual dos membros da administração da Companhia e dos membros do
Conselho Fiscal, caso eleitos (conforme Proposta da Administração).

ON

9.173.896,00

237.200,00

ON

73.864,00

237.200,00

9.100.032,00

ON

2.293.372,00

7.117.724,00

0

ON

39.100,00

9.371.996,00

0

ON

39.100,00

0

9.371.996,00

Descrição da Deliberação

ITEM 9 - Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do conselho de administração, nos
termos do art. 141 da Lei nº 6.404 de 1976?
ITEM 10 - 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.
ITEM 11 - Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrá-la, os votos correspondentes
às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida?
ITEM 12 - Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações
devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos membros da chapa que você escolheu? [Caso o acionista
opte por “abster-se” e a eleição ocorra pelo processo de voto múltiplo, seu voto deve ser computado como abstenção
na respectiva deliberação da assembleia].
ITEM 13 - Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da % (porcentagem) dos
votos a ser atribuída.
ITEM 14 - Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas ações
devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos candidatos que você escolheu? [Caso o acionista opte por
“abster-se” e a eleição ocorra pelo processo de voto múltiplo, seu voto deve ser computado como abstenção na
respectiva deliberação da assembleia. 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].
ITEM 15 - Visualização de todos os candidatos para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser atribuída.
ITEM 16 - Indicação de candidatos ao conselho fiscal (o acionista poderá indicar tantos candidatos quanto for o
número de vagas a serem preenchidas na eleição geral).

Abster-se
2.358.772,00

Conforme abaixo

ON

73.864,00

33.300,00

Conforme abaixo
Conforme abaixo

9.303.932,00
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ELEIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Classe de Ações
Votantes
ITEM 13 - Visualização de todos os candidatos que
compõem a chapa para indicação da % (porcentagem) dos
votos a ser atribuída.
ITEM 15 - Visualização de todos os candidatos para
indicação da % (porcentagem) dos votos a ser atribuída.

Candidato 1

%

Candidato 2

%

Candidato 3

%

ON

13.032,03

11,54%

13.032,03

11,54%

13.032,03

11,54%

ON

24.618,87

21,79%

24.618,87

21,79%

24.618,87

21,79%

ELEIÇÃO DO CONSELHO FISCAL
Candidatos

ITEM 16 - Indicação de candidatos ao conselho fiscal (o
acionista poderá indicar tantos candidatos quanto for o
número de vagas a serem preenchidas na eleição geral).

Paulo Ferreira Machado
(titular) / José Jânio de
Siqueira (suplente)
Marcello Joaquim Pacheco
(titular)/ Murici dos Santos
(suplente)

Aprovar (Sim)

Rejeitar (Não)

Abster-se

9.207.196,00

203.900,00

0

9.173.896,00

237.200,00

0

