TUPY S.A.
CNPJ 84.683.374/0003-00
NIRE: 42.3.0001628-4
COMPANHIA ABERTA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Mapa sintético consolidado final de votação
A Tupy S.A. (“Companhia”), divulga o mapa final de votação relativo à consolidação das instruções de votos de
acionistas proferidas a distância e as instruções de votos proferidas presencialmente para cada item constante do
boletim de voto, incluindo as matérias submetidas à deliberação da Assembleia Geral Ordinária realizada nesta
data. As informações dos mapas sintético encontram-se na planilha anexa.
Joinville, 27 de abril de 2018.

Thiago Fontoura Struminski
Vice Presidente de Finanças, Controles e Administração
Diretor de Relações com Investidores

Mapa sintético consolidado final de votação
Assembleia Geral Ordinária (AGO) - 27/04/2018 às 14:00hs

Código da
deliberação
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Descrição da deliberação
Proposta da Administração: Tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras da Companhia relativas ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017

Voto
Deliberação

Quantidade
de ações

% sobre o
total de votos

Aprovar

100.508.451

99,8%

Rejeitar

-

0%

202.637

0,2%

100.711.088

100,0%

-

0%

-

0%

Abster-se

Proposta da Administração: Destinar o lucro líquido de
R$ 153.401.114,44 apurado no exercício de 2017, da
seguinte forma:
Aprovar
(a) Reserva legal: R$ 7.670.305,72, equivalente a 5% do
lucro líquido do exercício;
(b) Reserva Especial para Investimentos: R$
145.730.808,72 destinados à Reserva Especial para
Investimentos que, adicionados do montante de R$
9.747.631,89, provenientes de realização do ajuste de
Rejeitar
avaliação patrimonial, e de R$ 1.172.359,53 provenientes
da reversão de provisão do plano de opções de ações,
resulta o valor total de R$ 156.650.800,14; e
(c) Distribuição de Resultados: R$ 200.000.000,00 já
distribuídos a título de juros sobre capital próprio (JCP) e
dividendos, conforme deliberado pelo Conselho de
Abster-se
Administração em reuniões realizadas nos dias
08.06.2017, 14.08.2017, 13.11.2017 e 13.03.2018, cujo
valor ora é imputado ao dividendo mínimo obrigatório.
Eleição do Conselho Fiscal por chapa única indicada
pelos acionistas controladores:
Denise Lopes Vianna / Benilton Couto da Cunha
Kurt Janos Toth / Eraldo Soares Peçanha

Aprovar

78.198.424

77,6%

Rejeitar

-

0%

Abster-se

22.512.664

22,4%

Questão regulatória que não compõe a proposta da
Administração: 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?

Aprovar

40.646.270

40,4%

Rejeitar

14.981.888

14,9%

Abster-se

7.546.476

7,5%

Eleição do Conselho Fiscal em separado conforme
indicação de candidatos por acionistas minoritários
detentores de ações com direito a voto:
João Augusto Monteiro / Eduardo Arruda de Brito

Aprovar

22.206.444

22,0%

Rejeitar

-

0%

78.504.644

78,0%

80.426.123

79,9%

12.844.009

12,8%

7.440.956

7,4%

Abster-se

Proposta da Administração: Aprovar a verba global anual
Aprovar
para remuneração dos membros da administração
(Conselho de Administração e da Diretoria Executiva) no
valor de até R$ 21.684.181,71 e do Conselho Fiscal no
Rejeitar
valor de até R$ 345.141,00, totalizando o valor de até R$
22.029.322,71, líquida de encargos sociais e fiscais,
Abster-se
referente ao exercício social de 2018.

