MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
Companhia Aberta

MAPA FINAL DE VOTAÇÃO
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária 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 o anexo, o mapa final de votação sintético referente às Assembleias Gerais
Ordinária e Extraordinária cumulativamente realizadas nesta data, que consolida os votos
proferidos a distância e os votos proferidos presencialmente, conforme computados nas
referidas assembleias.
Rio de Janeiro, 26 de abril de 2019.

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

Anexo
Mapa Final de Votação
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas em 26 de abril de 2019
Quantidade de Ações
Descrição da Deliberação
Aprovar (sim)

Rejeitar (Não)

Abster-se

408.568.672

0

44.626.927

453.195.599

0

0

393.014.202

49.754.587

10.426.810

122.952.966

1.506.759

133.317.543

324.259.934

0

28.212.541

324.259.934

0

28.212.541

324.259.934

0

28.212.541

324.259.934

0

28.212.541

466.189.156

0

1.134.800

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
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
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

AGO

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.
5 - Indicação de candidatos
ao Conselho Fiscal

5.1 - Vitor Rogério da Costa (titular) /
Rafael Frota Indio do Brasil Ferraz
(suplente)
5.2 - Ian de Porto Alegre Muniz (titular) /
Flávio El-Amme Paranhos (suplente)
5.3 - Carlos Alberto Alvahydo de Ulhôa
Canto (titular) / Christian Clarke de
Ulhôa Canto (suplente)

6 - Fixar a remuneração anual global dos membros do Conselho Fiscal
no valor de R$ 744.000,00, respeitados os limites mínimos previstos na
legislação aplicável.

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.

