MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
Companhia Aberta

MAPA SINTÉTICO CONSOLIDADO DE VOTAÇÃO
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária a serem realizadas em 26 de abril de 2019

A MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (“Companhia”), nos termos da
Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, disponibiliza a seus acionistas,
conforme anexo, o mapa de votação sintético consolidado referente às Assembleias Gerais
Ordinária e Extraordinária a serem cumulativamente realizadas em 26 de abril de 2019
(“Assembleias”), que considera os votos a distância recebidos diretamente pela Companhia,
bem como as instruções de voto proferidas pelos acionistas através dos agentes de custódia
e do escriturador.
As Assembleias serão realizadas às 16:00 horas, na sede da Companhia, na Avenida das
Américas nº 4.200, Bloco 2, sala 501, Barra da Tijuca, Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, 25 de abril de 2019.

Armando d´Almeida Neto
Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores

Anexo
Mapa Sintético Consolidado de Votação
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária a serem realizadas em 26 de abril de 2019

Quantidade de Ações
Descrição da Deliberação
Aprovar (sim)

Rejeitar (Não)

Abster-se

1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o
Relatório

da

Administração

e

as

Demonstrações

Financeiras,

acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes e do

211.640.291

0

18.358.352

229.998.643

0

0

182.554.227

37.017.606

10.426.810

96.869.692

1.171.169

131.957.782

232.840.430

0

1.134.800

Conselho Fiscal da Companhia, relativos ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2018.
2 - Deliberar sobre a destinação do lucro líquido da Companhia relativo
ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, no valor total de
R$ 473.474.400,03, sendo: (i) R$ 23.673.720,00 destinados à Reserva
Legal; (ii) R$ 189.800.680,03 destinados à Reserva de Expansão; e (iii)
R$ 260.000.000,00 (R$ 224.353.636,63, líquido de impostos) a título de

AGO

distribuição de juros sobre capital próprio aos acionistas, conforme
aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia nas reuniões
realizadas em 21 de junho, 21 de setembro e 21 de dezembro de 2018.
3 - Fixar a remuneração global anual dos Administradores da
Companhia para o exercício de 2019 (período de 1º de janeiro a 31 de
dezembro de 2019), no valor de R$ 45.684.753,56, acrescidos dos
encargos sociais que sejam ônus do empregador no valor de R$
7.187.800,29,

perfazendo

um

montante

anual

global

de

R$

52.872.553,85.
4 - Deseja solicitar a instalação do Conselho Fiscal, nos termos do art.
161 da Lei nº 6.404, de 1976?
Observação: esta deliberação não integra a ordem do dia da AGO,
tendo sido inserida em atendimento ao disposto no artigo 21- K,
parágrafo único, da ICVM 481/09.

AGE

1 - Deliberar sobre a alteração do número de membros da Diretoria da
Companhia, para que o número de Diretores Vice-Presidentes passe a
ser de 1 (um) até 4 (quatro), mediante alteração do caput do Artigo 24
do Estatuto Social da Companhia e consequente consolidação do
mesmo.

