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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Mapa sintético consolidado das instruções de voto
A QGEP Participações S.A. (“Companhia”) (B3: QGEP3), nos termos da Instrução CVM nº 481/09, conforme alterada, divulga o
mapa sintético consolidado dos votos referentes às matérias submetidas à deliberação da Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária realizada nesta data, em 11 de abril de 2018.

Mapa Sintético Consolidado
Deliberações em AGE:
Deliberação

Ativo

Aprovar/Sim

Rejeitar/Não

Abster-se

Total Votante

Total de ações

1 - Aprovar a proposta da administração
para reforma dos arts. 1º; 5º; 13, §2º e
§3º; 15; 16; 19; 21, §7º; 24, §§2º, 3º e
5º; 27, parágrafo único; capítulo VII; e
art. 47 do estatuto social, com o fim de
adaptá-lo ao novo Regulamento do Novo
Mercado.

ON

106.348.429

0

2.724.460

106.348.429

109.072.889

2 - Aprovar a consolidação do estatuto
social da Companhia.

ON

106.348.429

0

2.724.460

106.348.429

109.072.889

Deliberações em AGO:
Deliberação

Ativo

Aprovar/Sim

Rejeitar/Não

Abster-se

Total Votante

Total de ações

1 - Tomar as contas dos administradores
e aprovar o relatório da administração da
Companhia relativos ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2017.

ON

108.811.949

324.240

0

109.136.189

109.136.189

2 - Examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras da Companhia
relativas ao exercício social findo em 31
de dezembro de 2017, acompanhadas do
relatório da administração, do parecer do
conselho fiscal e do relatório dos
auditores independentes.

ON

108.811.949

324.240

0

109.136.189

109.136.189

3 - Destinação do resultado do exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2017
nos termos refletidos nas demonstrações
financeiras da Companhia e na proposta
da administração submetida aos
acionistas.

ON

109.136.189

0

0

109.136.189

109.136.189

4 - Fixar o número de membros a
compor o Conselho de Administração da
Companhia, conforme proposta da
administração de 7 (sete) membros
titulares, sem suplentes.

ON

106.411.729

0

2.724.460

106.411.729

109.136.189

5 - 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?

ON

0

124.200

5.556.410

124.200

5.680.610

6 - Indicação de todos os nomes que
compõem a chapa.

ON

105.979.089

324.240

2.832.860

106.303.329

109.136.189

7 - 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?

ON

0

2.956.150

2.724.460

2.956.150

5.680.610

8 - 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?

ON

41.800

67.400

5.571.410

109.200

5.680.610

9 - Visualização de todos os candidatos
que compõem a chapa para indicação da
% (porcentagem) dos votos a ser
atribuída

ON

0

67.400

2.888.750

67.400

2.956.150

10 - Deseja solicitar a eleição em
separado de membro do conselho de
administração, nos termos do art. 141, §
4º, I da Lei nº 6.404, de 1976?

ON

0

109.200

5.571.410

109.200

5.680.610

11 - Fixação da remuneração dos
administradores da Companhia no valor
global de R$3.956.633,89, nos termos da
proposta da administração.

ON

106.411.729

0

2.724.460

106.411.729

109.136.189

12 - Instalação do conselho fiscal,
conforme solicitado pelos acionistas
controladores da Companhia.

ON

109.136.189

0

0

109.136.189

109.136.189

13 - Indicação de todos os nomes que
compõem a chapa.

ON

109.136.189

0

0

109.136.189

109.136.189

14 - 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?

ON

0

2.956.150

2.724.460

2.956.150

5.680.610

15 - Fixação da remuneração global dos
membros do conselho fiscal em montante
equivalente a R$ 640.612,80.

ON

106.411.729

0

2.724.460

106.411.729

109.136.189

