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Mapa sintético de votação (Boletim de Voto a Distância) para a
Assembleia Geral Ordinária de 08.07.2020

MAPA SINTÉTICO ENVIADO PELO ESCRITURADOR

Jereissati Participações S.A. (“Companhia”), nos termos da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada, e da Instrução CVM n.º 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada, vem pela
presente comunicar aos acionistas e ao mercado em geral que recebeu, nessa data, o mapa de votação
enviado pelo escriturador da Companhia (Itaú Corretora de Valores S.A.), referente às instruções de votos
a distância recebidas pelos agentes de custódia e diretamente pelo escriturador em relação à assembleia
geral ordinária da Companhia, a ser realizada em 08 de julho de 2020.
As informações do mapa sintético encontram-se na tabela anexa.

São Paulo, 06 de julho de 2020.

Alexandre Jereissati Legey
Diretor de Relações com Investidores
Jereissati Participações S.A.

Mapa sintético enviado pelo escriturador
AGO - 08/07/2020 às 10h

Tipo da
Código da
Assemb
Deliberação
leia
1

AGO

Descricão da Deliberação

Voto
Deliberação

Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das contas dos Aprovar
administradores e das Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício Rejeitar
social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
Abster-se
Destinação para o lucro líquido do exercício findo em 31/12/2019, no valor de R$

Quantidade
de ações
4.430.324
271.994

128.664.457,51 (cento e vinte e oito milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil,
quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e um centavos): a) R$ 6.432.902,92

Aprovar

4.702.318

(seis milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, novecentos e dois reais e noventa e dois
centavos) para a constituição da reserva legal; b) R$ 30.556.288,89 (trinta milhões,
quinhentos e cinquenta e seis mil, duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e nove
centavos) para dividendos obrigatórios, sendo que propõe-se para pagamento o valor R$ Rejeitar
2

AGO

-

10.000.003,85 (Dez milhões, três reais e oitenta e cinco centavos), perfazendo um
dividendo por ação no valor de R$0,1137797, e R$20.556.285,04 (vinte milhões,
quinhentos e cinquenta e seis mil, duzentos e oitenta e cinco reais e quatro centavos)
propõe-se para a constituição da reserva especial de dividendos nos termos dos § 4º e 5º
Artº 202 Lei 6.404/76, a serem pagos assim que a situação financeira da Companhia o
permitir; c) R$ 91.668.866,67 (noventa e um milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, Abster-se

-

oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) para reserva estatutária de
investimentos; e d) R$ 6.399,03 (seis mil, trezentos e noventa e nove reais e três
centavos) para absorção de prejuízos acumulados.
Eleição do conselho fiscal por candidato - Limite de vagas a serem preenchidas: 2

3

AGO

8

AGO

9

AGO

10

AGO

Aprovar
Rejeitar
Abster-se
Francisco Asclépio Barroso Aguiar (efetivo) / Antonio Adriano Farinha de Campos Aprovar
(suplente) Rejeitar
indicados controlador
Abster-se
Eleição do conselho fiscal em separado - Ordinárias
Aprovar
Maria Salete Garcia Pinheiro (Efetiva) / Wanderley Rezende de Souza (Suplente) Rejeitar
indicados por acionista minoritário
Abster-se
Aprovar
Aprovação da remuneração global do conselho fiscal em até R$ 221.040,00.
Rejeitar
Abster-se

2.483.936
11.300
2.207.082
2.483.936
11.300
2.207.082

Aprovar
Aprovação da remuneração global dos membros do Conselho de Administração em até
Rejeitar
R$ 632.933,00 e da Diretoria em até R$ 5.970.965,37.
Abster-se

2.218.382

Jorge Moyses Dib Filho (efetivo) / Sergio Bernstein (Suplente) - indicados controlador

4.702.318
4.702.318
2.483.936
-

