Data

Companhia

Espécie

Local

UF

Matéria

Voto

aprovar

20/02/19 Duratex

AGE

São Paulo

SP

1. ratificação da nomeação e contratação da Parker Randall Brasil Consultoria Empresarial Ltda., como empresa
especializada para elaboração dos laudos de avaliação dos procedimentos aplicáveis ao Artigo 256 da Lei 6.404/76,
referentes à aquisição das empresas Cerâmica Urussanga S.A. e Massima Revestimentos Cerâmicos Ltda. (juntas,
CEUSA - produtora nacional especializada em revestimentos cerâmicos);

20/02/19 Duratex

AGE

São Paulo

SP

2. exame e aprovação desses laudos de avaliação; e

aprovar
aprovar

aprovar

20/02/19 Duratex

AGE

São Paulo

SP

3. ratificação da aquisição da participação no capital social da Cerâmica Urussanga S.A., consoante alíneas “b” e “c”
do inciso II do Artigo 256 da Lei 6.404/76, por apresentar: (i) resultados negativos nos exercícios sociais de 2015 e
2016; e (ii) valor do patrimônio líquido a mercado por ação também negativo em 30.09.2017.

15/03/19 MRV

AGE

Belo Horizonte

MG

1. Deliberar sobre a proposta de revisão da estrutura organizacional da Companhia e a consequente alteração dos
artigos do Estatuto Social relativos ao tema;

abstenção

15/03/19 MRV

AGE

Belo Horizonte

2. Deliberar sobre os indicados para compor o Conselho de Administração, com mandatos de 2 (dois) anos:
• Eleição do Sr. Leonardo Guimarães Correa;
• Reeleição dos Srs. Sinai Waisberg, Antonio Kandir e Sra. Betania Tanure de Barros, como Conselheiros
MG
Independentes;
• Reeleição dos Srs. Rubens Menin Teixeira de Souza, Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez, Rafael Nazareth Menin
Teixeira de Souza;

15/03/19 MRV

AGE

Belo Horizonte

MG 3. Fixar a remuneração anual global da Administração para o exercício social de 2019;

abstenção

15/03/19 MRV

AGE

Belo Horizonte

MG 4. Deliberar sobre a redução do número de assentos no Conselho de Administração de 8 (oito) para 7 (sete);

aprovar

15/03/19 MRV

AGE

Belo Horizonte

MG

15/03/19 MRV

AGE

Belo Horizonte

MG

15/03/19 MRV

AGE

Belo Horizonte

MG

15/03/19 MRV

AGE

Belo Horizonte

MG

15/03/19 CVC

AGE

Santo André

SP

15/03/19 CVC

AGE

Santo André

SP

15/03/19 CVC

AGE

Santo André

SP

5. Deliberar sobre a alteração do Artigo 23 do Estatuto Social, para adequá-lo às exigências do Regulamento do
Novo Mercado, no que tange a composição do Comitê de Auditoria Estatutário (CAE);
6. Deliberar sobre alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia, em decorrência das alterações acima
propostas;
7. Deliberar sobre a proposta de modificação do item 10 do Plano II de Outorga de Opção de Compra de Ações da
Companhia, com acréscimo da hipótese de extinção da relação de trabalho por comum acordo e a respectiva regra
de exercício das opções já outorgadas;
8. Deliberar a publicação da ata da AGE na forma do art. 130, §2º, da lei 6.404/76, omitindo-se os nomes dos
acionistas.
(i) apreciação do “Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da Esferatur Passagens e Turismo S.A. pela
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.”, celebrado pelas administrações da Esferatur e da Companhia em
26 de fevereiro de 2019 (“Protocolo”);
(ii) ratificação da nomeação e contratação, pela Companhia, da Cabrera Assessoria, Consultoria e Planejamento
Empresarial Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 22.356.119/0001-34, com sede na Cidade de Barueri, Estado de São
Paulo, Avenida Yojiro Takaoka, nº 4384, Centro de Apoio 1, conjunto 1012, Alphaville, CEP 06541-970, para
elaboração do laudo de avaliação do valor econômico das ações da Esferatur Passagens e Turismo S.A. a serem
incorporadas pela Companhia (“Laudo de Avaliação”);
(iii) apreciação do Laudo de Avaliação;

aprovar
aprovar
aprovar
aprovar
aprovar

aprovar

aprovar

15/03/19 CVC

AGE

Santo André

SP

(iv) incorporação de ações da Esferatur Passagens e Turismo S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ sob o nº
76.530.260/0001-30 (“Esferatur”) pela Companhia (“Incorporação de Ações”), com o consequente aumento do capital
social da Companhia no montante de R$122.530.500,00 (cento e vinte e dois milhões, quinhentos e trinta mil e
quinhentos reais), e com a destinação do montante de R$33.898.000,00 (trinta e três milhões, oitocentos e noventa
aprovar
oito mil reais) à Reserva de Capital da Companhia, mediante a emissão de SP - 24593672v2 2.000.685 (dois
milhões, seiscentas e oitenta e cinco) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e 4 (quatro) bônus de
subscrição, em 4 (quatro) séries distintas, a serem atribuídos aos acionistas da Esferatur como vantagem adicional às
ações emitidas por conta da Incorporação de Ações;

15/03/19 CVC

AGE

Santo André

SP

(v) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima; e aprovar

15/03/19 CVC

AGE

Santo André

SP

(vi) alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para contemplar (i) os aumentos do capital social da
Companhia aprovado na Reuniões do Conselho de Administração realizada em 12 de dezembro de 2018 e 31 de
janeiro de 2019; e (ii) o aumento do capital social da Companhia em decorrência da Incorporação de Ações, e a
consolidação do Estatuto Social da Companhia.

SP

(i) apreciação da aquisição, pela Companhia, da Esferatur Passagens e Turismo S.A., sociedade por ações, com
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua da Consolação, nº 222, Andar Intermediário, Bairro
Consolação, CEP 01302-000, inscrita no CNPJ sob nº 76.530.260/0001-30, com seus atos constitutivos devidamente
arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.300.463.889 (“Esferatur”), nos
aprovar
termos do artigo 256, inciso I, da Lei das S.A., condicionada à aprovação da incorporação das ações remanescentes
da Esferatur pela Companhia pelos acionistas de ambas as companhias em assembleias gerais convocadas para 15
de março de 2019; e

SP

(ii) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação da deliberação acima. Nos
termos do artigo 126 da Lei das S.A. e do §5º do artigo 7º do Estatuto Social da Companhia, os acionistas deverão
exibir documento de identidade/documentos societários e comprovante de depósito das ações da Companhia
emitido, com no máximo 3 (três) dias de antecedência, pela instituição financeira depositária ou pela entidade de
aprovar
custódia das ações para comprovar a qualidade de acionista e participar da referida Assembleia Geral, e poderão ser
representados por mandatários, observadas as restrições legais previstas no §1º do artigo 126 da Lei das S.A. e SP 24593676v4 conforme Processo CVM RJ2014/3578, devendo, neste caso, ser apresentado também o instrumento
de mandato.

15/03/19 CVC

15/03/19 CVC

AGE

AGE

Santo André

Santo André

aprovar

20/03/19 Alpargatas

AGE

Santo André

SP

1. aprovar a proposta de aumento do capital social da Companhia, e conseqüente alteração do artigo 5° de seu
Estatuto Social, em R$ 851.502.769,03 (oitocentos e cinquenta e um milhões, quinhentos e dois mil, setecentos e
sessenta e nove reais e três centavos) mediante a utilização do valor destinado como Reserva de Incentivo Fiscal de
2008 a 2015 (parcial), com a emissão de 117.612.445 novas ações, sendo 60.402.138 ações ordinárias e 57.210.307
sem direito a voto
ações preferenciais, incluídas as ações em tesouraria. A bonificação ocorrerá na proporção de 25 ações para cada
100 ações possuídas em 20 de março de 2019, sendo o custo atribuído às ações bonificadas de R$ 7.239904 por
ação. As ações que não puderem ser atribuídas por inteiro a cada acionista terão tratamento previsto no artigo 169,
parágrafo 3°, da Lei n.° 6.404/76;

20/03/19 Alpargatas

AGE

Santo André

SP

2. alterar o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que versa sobre capital social e limite de seu aumento, em
decorrência do aumento de capital social mediante bonificação de ações mencionada no item 1 acima;

20/03/19 Alpargatas
20/03/19 Alpargatas

AGE
AGE

Santo André
Santo André

SP
SP

27/03/19 CVC

AGE

Santo André

SP

27/03/19 CVC

AGE

Santo André

SP

27/03/19 CVC

AGE

Santo André

SP

3. consolidar o Estatuto Social da Companhia; e
4. aprovar o Plano de Ações Restritas da Companhia.
(i) apreciação do “Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações da Esferatur Passagens e Turismo S.A. pela
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.”, celebrado pelas administrações da Esferatur e da Companhia em
27 de fevereiro de 2019 (“Protocolo”);
(ii) ratificação da nomeação e contratação, pela Companhia, da Cabrera Assessoria, Consultoria e Planejamento
Empresarial Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 22.356.119/0001-34, com sede na Cidade de Barueri, Estado de São
Paulo, Avenida Yojiro Takaoka, nº 4384, Centro de Apoio 1, conjunto 1012, Alphaville, CEP 06541-970, para
elaboração do laudo de avaliação do valor econômico das ações da Esferatur Passagens e Turismo S.A. a serem
incorporadas pela Companhia (“Laudo de Avaliação”);
(iii) apreciação do Laudo de Avaliação;

sem direito a voto
sem direito a voto
sem direito a voto
aprovar

aprovar

aprovar

27/03/19 CVC

AGE

Santo André

SP

(iv) incorporação de ações da Esferatur Passagens e Turismo S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ sob o nº
76.530.260/0001-30 (“Esferatur”) pela Companhia (“Incorporação de Ações”), com o consequente aumento do capital
social da Companhia no montante de R$ 122.530.500,00 (cento e vinte e dois milhões, quinhentos e trinta mil e
quinhentos reais), e com a destinação do montante de R$ 33.898.000,00 (trinta e três milhões, oitocentos e noventa
aprovar
oito mil reais) à Reserva de Capital da Companhia, mediante a emissãoSP - 24593672v2 de 1.992.207 (um milhão,
novecentos e noventa e duas mil, duzentas e sete) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e 4 (quatro)
bônus de subscrição, em 4 (quatro) séries distintas, a serem atribuídos aos acionistas da Esferatur como vantagem
adicional às ações emitidas por conta da Incorporação de Ações;

27/03/19 CVC

AGE

Santo André

SP

(v) autorização para os administradores praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações acima; e aprovar

27/03/19 CVC

AGE

Santo André

SP

28/03/19 SulAmérica

AGO

São Paulo

SP

28/03/19
28/03/19
28/03/19
28/03/19

AGO
AGO
AGO
AGO

São Paulo
São Paulo
São Paulo
São Paulo

SP
SP
SP
SP

10/04/19 RD

AGO

São Paulo

SP

(a) prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas do Relatório da Administração, Relatório
dos Auditores Independentes, a serem publicados na edição do Diário Oficial do Estado de São Paulo e do “O
Estado de S. Paulo” do dia 27 de fevereiro de 2019, bem como do parecer do Conselho Fiscal;

10/04/19 RD

AGO

São Paulo

SP

(b) destinação do lucro líquido do exercício, referendando as apropriações de juros sobre capital próprio previamente
aprovar
deliberadas pelo Conselho de Administração, os quais serão imputados ao dividendo obrigatório;

10/04/19 RD

AGO

São Paulo

SP

10/04/19 RD

AGO

São Paulo

SP

10/04/19 RD

AGO

São Paulo

SP

SulAmérica
SulAmérica
SulAmérica
SulAmérica

(vi) alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para contemplar (i) os aumentos do capital social da
Companhia aprovado na Reuniões do Conselho de Administração realizada em 12 de dezembro de 2018 e 31 de
janeiro de 2019; e (ii) o aumento do capital social da Companhia em decorrência da Incorporação de Ações, e a
consolidação do Estatuto Social da Companhia.
I. tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício
social encerrado em 31.12.2018;
II. aprovar a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2018;
III. estabelecer o número de membros do Conselho de Administração para o mandato de 2019;
IV. eleger os membros do Conselho de Administração; e
V. fixar a remuneração dos administradores (Conselho de Administração e Diretoria).

(c) determinação do número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia;
(d) eleição e reeleição, conforme o caso, dos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração e
confirmação dos membros que cumprem os requisitos de conselheiro independente exigidos pelo Regulamento de
Listagem do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão;
(e) fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia;
(f) considerando a solicitação de instalação do Conselho Fiscal para o exercício de 2019 pelo acionista controlador,
determinação do número de membros a compor o Conselho Fiscal da Companhia, eleição e reeleição, conforme o
caso, dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, bem como a fixação de sua remuneração

aprovar

aprovar
aprovar
aprovar
aprovar
abstenção

aprovar

aprovar
aprovar
aprovar

10/04/19 RD

AGO

São Paulo

SP

10/04/19 RD

AGE

São Paulo

SP

10/04/19 RD

AGE

São Paulo

SP

17/04/19 Alpargatas

AGO

São Paulo

SP

17/04/19 Alpargatas

AGO

São Paulo

SP

17/04/19 Alpargatas

AGO

São Paulo

SP

17/04/19 Alpargatas

AGO

São Paulo

SP

17/04/19 Alpargatas

AGO

São Paulo

SP

17/04/19 Alpargatas

AGE

São Paulo

SP

17/04/19 Alpargatas

AGE

São Paulo

SP

18/04/19 M Dias Branco AGO

Eusebio

CE

18/04/19 M Dias Branco AGO

Eusebio

CE

18/04/19 M Dias Branco AGO
18/04/19 M Dias Branco AGE
18/04/19 M Dias Branco AGE

Eusebio
Eusebio
Eusebio

CE
CE
CE

25/04/19 Mills

AGO

Rio de Janeiro

RJ

25/04/19 Mills

AGO

Rio de Janeiro

RJ

2. Eleger um membro do Conselho de Administração, em razão do cargo de conselheiro independente em vacância;

aprovar

25/04/19 Mills
25/04/19 Mills

AGO
AGO

Rio de Janeiro
Rio de Janeiro

RJ
RJ

3. Instalar e eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia;
4. Fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2019.

aprovar
aprovar

25/04/19 MRV

AGOE

Belo Horizonte

MG

1. Deliberar sobre as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Balanço Patrimonial e as
Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018;

aprovar

25/04/19 MRV

AGOE

Belo Horizonte

MG 2. Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2018;

25/04/19 MRV

AGOE

Belo Horizonte

25/04/19 MRV

AGOE

Belo Horizonte

25/04/19 MRV

AGOE

Belo Horizonte

25/04/19 MRV

AGOE

Belo Horizonte

26/04/19 Multiplan

AGO

Rio de Janeiro

26/04/19 Multiplan
26/04/19 Multiplan

AGO
AGO

Rio de Janeiro
Rio de Janeiro

26/04/19 Multiplan

AGE

Rio de Janeiro

26/04/19 Duratex

AGO

São Paulo

26/04/19 Duratex

AGO

São Paulo

26/04/19 Duratex
26/04/19 Duratex
26/04/19 Duratex

AGO
AGO
AGO

São Paulo
São Paulo
São Paulo

(g) aumento do capital social da Companhia, mediante a capitalização de parte da Reserva Estatutária e sem a
emissão de novas ações;
(h) caso aprovado o item “g” em Assembleia Geral Extraordinária, a consequente alteração do caput do Artigo 4º do
Estatuto Social da Companhia.
1. tomar as contas dos administradores, apreciar, discutir e votar o Relatório da Administração e Demonstrações
Financeiras, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e Parecer do Comitê de Auditoria, referentes
ao exercício social encerrado em 31/12/2018;
2. aprovar as propostas de orçamento de capital para o ano de 2019 e da destinação do saldo do lucro líquido do
exercício social encerrado em 31/12/2018, conforme Proposta da Administração registrada nas Demonstrações
Financeiras, inclusive ratificando as distribuições de juros sobre o capital próprio, deliberadas pelo Conselho de
Administração, "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária;
3. fixar o número de membros do Conselho de Administração;
4. eleger os membros do Conselho de Administração para o mandato de 1 (um) ano até a Assembleia Geral
Ordinária de 2020;
5. fixar a remuneração global anual da Administração
1. alterar o artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, conforme Proposta da Administração, para aumentar o
número máximo de membros da Diretoria da Companhia, de 4 (quatro) para 5 (cinco);
2. consolidar o Estatuto Social da Companhia em razão da alteração proposta
(i) o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras acompanhadas do parecer dos auditores
independentes relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018;
(ii) a destinação do lucro líquido do exercício de 2018, conforme proposta do Conselho de Administração em reunião
realizada em 11/03/2019;
(iii) quantidade e eleição dos membros do Conselho de Administração; e, em
(iv) a fixação da remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício de 2019;
(v) proposta de alteração estatutária
1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações
Financeiras da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, acompanhados do
parecer dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal;

3. Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia em virtude da capitalização de parte da reserva de
retenção de lucros disponíveis, passando de R$ 4.079.769.855,30 (Quatro bilhões, setenta e nove milhões,
MG setecentos e sessenta e nove mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos) para R$ 4.282.130.219,87
(Quatro bilhões, duzentos e oitenta e dois milhões, cento e trinta mil, duzentos e dezenove reais e oitenta e sete
centavos);
4. Deliberar sobre a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para refletir as alterações do
MG
capital social deliberadas nesta AGOE;
MG 5. Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em virtude das deliberações dos itens acima;
6. Deliberar sobre a publicação da ata da Assembleia Geral na forma do art. 130, §2º, da lei 6.404/76, omitindo-se os
MG
nomes dos acionistas.
(1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as
RJ 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;
RJ (2) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; e
RJ (3) Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de 2019.
(4) Deliberar sobre a alteração do número de membros da Diretoria da Companhia, para que o número de Diretores
RJ 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
1. tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício social
SP
findo em 31.12.2018;
2. deliberar sobre proposta para destinação do lucro líquido do exercício de 2018 e ratificar a distribuição antecipada
SP
de dividendos e de juros sobre o capital próprio;
SP 3. definir o número de membros para compor o Conselho de Administração no próximo mandato anual;
SP 4. eleger os membros do Conselho de Administração; e
SP 5. ratificar a remuneração paga aos administradores em 2018 e fixar a verba global para 2019.

aprovar

aprovar
aprovar
sem direito a voto

sem direito a voto
sem direito a voto
sem direito a voto
sem direito a voto
sem direito a voto
sem direito a voto
aprovar
aprovar
aprovar
aprovar
aprovar
aprovar

aprovar

aprovar

aprovar
aprovar
aprovar
aprovar
aprovar
aprovar
aprovar
aprovar
aprovar
aprovar
aprovar
aprovar

26/04/19 Duratex

AGE

São Paulo

26/04/19 Duratex

AGE

São Paulo

29/04/19 Fleury

AGO

São Paulo

29/04/19 Fleury

AGO

São Paulo

29/04/19 Fleury

AGO

São Paulo

29/04/19 Fleury

AGO

São Paulo

29/04/19 Fleury
29/04/19 Fleury

AGO
AGO

São Paulo
São Paulo

29/04/19 Localiza

AGO

Belo Horizonte

29/04/19 Localiza

AGO

Belo Horizonte

6. alterar e consolidar o Estatuto Social para: a) adequá-lo às regras vigentes do novo Regulamento do Novo
Mercado; e b) dispor que a Assembleia poderá deliberar sobre Plano de Outorga de Ações; e
SP 7. aprovar o regulamento do novo Plano de Incentivo de Longo Prazo.
(i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações
SP Financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores independentes e do Conselho Fiscal, relativas ao exercício
social encerrado em 31/12/2018;
SP (ii) Ratificar as distribuições antecipadas de dividendos e juros sobre o capital próprio aos Acionistas;
(iii) Deliberar sobre a proposta para destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2018
SP
e a distribuição de dividendos;
(iv) Definir o número de membros que comporá o Conselho de Administração da Companhia, com prazo de mandato
SP
até a Assembleia Geral Ordinária de 2021;
SP (vi) Eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração; e
SP (vii) Fixar a remuneração global dos administradores para o exercício de 2019;
1) Tomar as contas dos Administradores e aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da
MG
Companhia do exercício findo em 31 de dezembro de 2018;
2) Aprovar a proposta da Administração de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de
MG 2018 e a distribuição de dividendos;

29/04/19 Localiza
29/04/19 Localiza
29/04/19 Localiza

AGO
AGO
AGO

Belo Horizonte
Belo Horizonte
Belo Horizonte

MG 3) Fixar o número de membros que irá compor o Conselho de Administração;
MG 4) Eleger e dar posse aos membros do Conselho de Administração; e
MG 5) Fixar o montante da remuneração anual global da Administração.

29/04/19 Localiza

AGE

Belo Horizonte

MG

29/04/19 Localiza

AGE

Belo Horizonte

MG 2) Aprovar a proposta de consolidação das alterações do item anterior no Estatuto Social da Companhia.

SP

1) Aprovar modificações no Estatuto Social da Companhia e implementar melhorias propostas pela Administração; e

1. examinar, discutir e votar o relatório anual dos administradores, as demonstrações financeiras, os pareceres da
auditoria independente e do conselho fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018

aprovar
aprovar
aprovar
aprovar
aprovar
aprovar
aprovar
aprovar
aprovar
aprovar
aprovar
aprovar
aprovar
aprovar
aprovar

30/04/19 Randon

AGO

Caxias do Sul

RS

30/04/19 Randon

AGO

Caxias do Sul

RS

30/04/19
30/04/19
30/04/19
30/04/19

AGO
AGO
AGO
AGO

Caxias do Sul
Caxias do Sul
Caxias do Sul
Caxias do Sul

RS
RS
RS
RS

30/04/19 Arezzo

AGO

Belo Horizonte

MG

30/04/19 Arezzo

AGO

Belo Horizonte

MG

30/04/19 Arezzo

AGO

Belo Horizonte

MG

30/04/19 Arezzo

AGO

Belo Horizonte

MG

30/04/19 Arezzo

AGO

Belo Horizonte

MG

30/04/19 Arezzo

AGO

Belo Horizonte

MG

30/04/19 Arezzo

AGO

Belo Horizonte

MG (vii) indicação, dentre os conselheiros eleitos, do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração;

aprovar

30/04/19 Arezzo
30/04/19 Arezzo

AGO
AGO

Belo Horizonte
Belo Horizonte

aprovar
aprovar

30/04/19 CVC

AGO

Santo André

MG (viii) caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração; e
MG (ix) fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício de 2019.
(i) O relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de
SP
dezembro e 2018;

Randon
Randon
Randon
Randon

30/04/19 CVC

AGO

Santo André

SP

30/04/19 CVC

AGO

Santo André

SP

30/04/19 CVC

AGO

Santo André

SP

30/04/19 CVC

AGO

Santo André

SP

2. deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e de
distribuição de dividendos;
3. deliberar sobre o número de membros para compor o conselho de administração;
4. eleger os membros do conselho de administração;
5. eleger, se for o caso, os membros do conselho fiscal; e,
6. fixar a remuneração dos administradores e, se eleitos, dos conselheiros fiscais
(i) demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos
auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de
2018;
(ii) relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2018;
(iii) proposta da administração para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro
de 2018;
(iv) fixação do número de membros do Conselho de Administração;
(v) dispensa de candidato ao Conselho de Administração do requisito de não exercício de cargo em sociedade
potencialmente concorrente no mercado, nos termos do art. 147, § 3º, I da Lei das S.A.;
(vi) eleição dos membros efetivos do Conselho de Administração;

(ii) As demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes e do
parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018;
(iii) Proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício social de 2019;
(iv) Proposta dos administradores para a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social findo em
31 de dezembro de 2018; e
(v) A fixação da remuneração global anual dos administradores para o exercício social findo em 31 de dezembro de
2019.

sem direito a voto
sem direito a voto
sem direito a voto
sem direito a voto
sem direito a voto
sem direito a voto
aprovar
aprovar
aprovar
aprovar
aprovar
aprovar

aprovar
aprovar
aprovar
aprovar
aprovar

30/04/19 CVC

AGE

Santo André

SP

(i) Alteração dos termos e condições do Plano de Incentivo a Longo Prazo e Retenção Baseado em Ações – ILP
CVC, aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28 de abril de 2017 para que, dentre
outras modificações, passe a contemplar Plano de Entrega de Ações Restritas da Companhia;

30/04/19 CVC

AGE

Santo André

SP

(ii) Autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das
deliberações indicadas nos itens anteriores.

aprovar

30/04/19 Klabin

AGO

São Paulo

SP

a. Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações
Financeiras, os Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativas ao exercício social findo em
31/12/2018, bem como a manifestação do Conselho de Administração;

aprovar

30/04/19 Klabin
30/04/19 Klabin
30/04/19 Klabin

AGO
AGO
AGO

São Paulo
São Paulo
São Paulo

SP
SP
SP

b. Deliberar sobre a destinação de Lucro Líquido e outras verbas;
c. Fixar a quantidade de membros a serem eleitos para o Conselho de Administração;
d. Eleger os membros e seus respectivos suplentes para o Conselho de Administração;

aprovar
aprovar
aprovar

30/04/19 Klabin

AGO

São Paulo

SP

e. Eleger os membros e seus respectivos suplentes para o Conselho Fiscal e fixar a respectiva remuneração;

aprovar

30/04/19 Klabin

AGO

aprovar

São Paulo

SP

30/04/19 Lojas Americanas
AGO

Rio de Janeiro

RJ

30/04/19 Lojas Americanas
AGO

Rio de Janeiro

RJ

30/04/19 Lojas Americanas
AGO

Rio de Janeiro

RJ

(iii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018;

sem direito a voto

30/04/19 Lojas Americanas
AGO

Rio de Janeiro

RJ

sem direito a voto

30/04/19 Lojas Americanas
AGO

Rio de Janeiro

RJ

30/04/19 Lojas Americanas
AGO
30/04/19 Lojas Americanas
AGO

Rio de Janeiro
Rio de Janeiro

RJ
RJ

(iv) instalar o Conselho Fiscal para mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2020;
(v) se instalado, fixar o número de membros que irão compor o Conselho Fiscal da Companhia, e eleger os membros
do referido órgão;
(vi) fixar o limite da remuneração global dos administradores da Companhia;
(vii) se instalado, fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal.

30/04/19 Lojas Americanas
AGE

30/04/19 Lojas Americanas
AGE

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

f. Fixar a remuneração dos Administradores.
(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018;
(ii) aprovar o orçamento de capital da Companhia para o exercício social de 2019, para os fins do art. 196, da Lei nº
6.404/76;

aprovar
sem direito a voto
sem direito a voto

sem direito a voto
sem direito a voto
sem direito a voto

RJ

(i) alterar o Estatuto Social da Companhia para: (a) atualizar o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia
para refletir os aumentos de capital aprovados pelo Conselho de Administração, dentro do limite do capital
autorizado, na reunião realizada em 03 de setembro de 2018, em decorrência do exercício das opções outorgadas no
sem direito a voto
âmbito do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia aprovado em Assembleia Geral realizada em 30 de
abril de 2012; 2 (b) alterar dispositivos do Estatuto Social da Companhia, de modo a adotar determinados princípios
previstos no Código Brasileiro de Governança Corporativa – Companhias Abertas;

RJ

(ii) consolidar o Estatuto Social da Companhia de forma a refletir as alterações acima indicadas. Informações Gerais: Os seguintes documentos foram publicados em 27 de março de 2019 no “Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro”
sem direito a voto
e no jornal “Valor Econômico”: (a) relatório da administração; (b) demonstrações financeiras referentes ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (c) o parecer dos auditores independentes; e (d) o parecer do
Conselho Fiscal da Companhia.

30/04/19 Log CP

AGO

Belo Horizonte

30/04/19 Log CP

AGO

Belo Horizonte

30/04/19 Log CP

AGO

Belo Horizonte

(i) Aprovar as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da
MG Companhia, acompanhadas do relatório anual dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em
31 de dezembro de 2018;
(ii) Aprovar a proposta de destinação do lucro líquido relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
MG
2018, a distribuição de dividendos e o orçamento de capital da Companhia;
MG (iii) Fixar o número de membros do Conselho de Administração da Companhia;
(iv) Eleger os membros do Conselho de Administração, com prazo de mandato até a assembleia geral ordinária da
MG
Companhia que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social de 31 de dezembro de 2020; e

30/04/19 Log CP

AGO

Belo Horizonte

30/04/19 Log CP

AGO

Belo Horizonte

30/04/19 Log CP

AGE

Belo Horizonte

30/04/19 Log CP

AGE

Belo Horizonte

MG

30/04/19 Log CP

AGE

Belo Horizonte

MG

30/04/19 Log CP

AGE

Belo Horizonte

30/04/19 Log CP

AGE

Belo Horizonte

MG (v) Aprovar a alteração dos jornais de grande circulação em que são publicados os atos da Companhia; e

aprovar
aprovar
aprovar
aprovar

MG (v) Fixar a remuneração anual global da administração da Companhia para o exercício de 2019;
aprovar
(i) Aprovar a alteração do Plano de Outorga de Opção de Compra de Ações da Companhia, aprovado em Assembleia
MG
aprovar
Geral Extraordinária realizada em 17 de novembro de 2010;
(ii) Aprovar a atualização do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir o aumento de
capital homologado em Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 20 de março de 2019;

aprovar

(iii) Aprovar a alteração do parágrafo 1º do artigo 9º do Estatuto Social da Companhia, a fim de flexibilizar a condução
aprovar
dos trabalhos das assembleias gerais pela mesa;
(iv) Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, de modo a incorporar as alterações aprovadas na
MG
aprovar
Assembleia Geral Extraordinária;
aprovar

30/04/19 Log CP

AGE

Belo Horizonte

(vi) Aprovar a lavratura da ata da AGOE na forma de sumário dos fatos ocorridos, na forma do artigo 130, §1º, da Lei
MG das Sociedades por Ações, e a publicação da ata da AGOE na forma do artigo 130, §2º, da Lei das Sociedades por aprovar
Ações, omitindo-se os nomes dos acionistas.

10/05/19 Mills

AGE

Rio de Janeiro

RJ

10/05/19 Mills

AGE

Rio de Janeiro

RJ

10/05/19 Mills

AGE

Rio de Janeiro

RJ

10/05/19 Mills
10/05/19 Mills

AGE
AGE

Rio de Janeiro
Rio de Janeiro

RJ
RJ

10/05/19 Mills

AGE

Rio de Janeiro

RJ

10/05/19 Mills
10/05/19 Mills

AGE
AGE

Rio de Janeiro
Rio de Janeiro

RJ
RJ

1. Ratificar a contratação da empresa de avaliação responsável pela elaboração do laudo de avaliação do p atrimônio
aprovar
líquido da Solaris Participações, Equipamentos e Serviços S.A. (“Solaris Participações”) (“Laudo de Avaliação”);
2. Deliberar sobre o Laudo de Avaliação;
3. Examinar, discutir e deliberar a ratificação sobre o “Protocolo e Justificação de Incorporação da Solaris
Participações, Equipamentos e Serviços S.A. pela Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S.A.” celebrado entre as
administrações da Companhia e da Solaris Participações em 08 de abril de 2019, tendo em vista a proposta de
incorporação da Solaris Participações pela Companhia (“Incorporação” e “Protocolo de Incorporação”,
respectivamente);
4. Deliberar sobre a Incorporação, nos termos do Protocolo de Incorporação;
5. Deliberar sobre o aumento de capital da Companhia em razão da Incorporação;
6. Deliberar sobre a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia decorrente do aumento de
capital mencionado no item anterior;
7. Deliberar sobre a exclusão do parágrafo 2 do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia;
8. Deliberar sobre a alteração dos parágrafos 2º e 3º do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia;

aprovar

aprovar

aprovar
aprovar
aprovar
rejeitar
aprovar

10/05/19 Mills

AGE

Rio de Janeiro

RJ

9. Aumentar em 2 (dois) o número de membros a comporem o Conselho de Administração da Companhia, bem como
eleger seus novos membros de acordo com as premissas estabelecidas no novo acordo de acionistas da Companhia
a ser celebrado com a conclusão da Incorporação, para exercerem o mandato atualmente em curso até a data da
aprovar
Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social de 2019, em
conjunto com os atuais membros do Conselho de Administração da Companhia;

10/05/19 Mills

AGE

Rio de Janeiro

RJ

AGE

Rio de Janeiro

RJ

aprovar

30/05/19 MRV

AGE

Belo Horizonte

30/05/19 MRV
30/05/19 MRV

AGE
AGE

Belo Horizonte
Belo Horizonte

10. Alterar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2019;
11. Autorizar a Diretoria a praticar os atos necessários para a implementação das deliberações anteriores, caso
sejam aprovadas pelos acionistas da Companhia.
1. Deliberar sobre a eleição do Sr. Sílvio Romero de Lemos Meira para o cargo de Conselheiro Independente da
MG
Companhia;
MG 2. Deliberar a alteração do número de assentos no Conselho de Administração de 7 (sete) para 8 (oito);
MG 3. Deliberar sobre a criação do Comitê de Inovação estatutário;

aprovar

10/05/19 Mills

30/05/19 MRV

AGE

Belo Horizonte

MG 4.Deliberar sobre a alteração do nome do Comitê de Governança e Ética para Comitê de Governança e Compliance;

aprovar
aprovar
aprovar

30/05/19 MRV

AGE

Belo Horizonte

5. Deliberar sobre a alteração do Artigo 23 do Estatuto Social, caput e parágrafo primeiro, para adequá-lo às
MG
deliberações nº 3 e 4 acima;

30/05/19 MRV

AGE

Belo Horizonte

MG 6. Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em virtude das deliberações dos itens acima;

30/05/19 MRV

AGE

Belo Horizonte

14/06/19 Mills

AGE

Rio de Janeiro

22/07/19 Mills

AGE

Rio de Janeiro

22/07/19 Mills

AGE

Rio de Janeiro

22/07/19 Mills

AGE

Rio de Janeiro

7. Deliberar sobre a publicação da ata da Assembleia Geral na forma do art. 130, §2º, da lei 6.404/76, omitindo-se os
MG
nomes dos acionistas.
1. Aumentar em 1 (um) o número de membros a compor o Conselho de Administração da
Companhia, bem como eleger seu novo membro de acordo com as premissas estabelecidas no novo
acordo de acionistas da Companhia, celebrado em 10 de maio de 2019, para exercer o mandato
RJ
atualmente em curso até a data da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações
financeiras do exercício social de 2019, em conjunto com os atuais membros do Conselho de
Administração da Companhia
(i) Deliberar sobre a rerratificação do valor do aumento do capital social aprovado pela Assembleia Geral
RJ Extraordinária realizada em 10 de maio de 2019 (“AGE de 10.05.2019”), com a consequente alteração do art. 5º do
estatuto social da Companhia;
(ii) Deliberar sobre o aumento de capital social da Companhia, mediante a capitalização de reservas de capital, com a
RJ
consequente alteração do art. 5º do estatuto social da Companhia; e
(iii) Deliberar sobre a autorização para os Diretores praticarem os atos necessários para a implementação das
RJ
deliberações anteriores, caso sejam aprovadas pelos acionistas da Companhia

01/08/19 RD

AGE

São Paulo

SP

01/08/19 RD

AGE

São Paulo

SP

01/08/19 RD
01/08/19 RD

AGE
AGE

São Paulo
São Paulo

SP
SP

01/08/19 RD

AGE

São Paulo

SP

aprovar
aprovar
aprovar

aprovar

aprovar

aprovar
aprovar
aprovar

(a) Exame, discussão e apreciação do Protocolo e Justificação de Incorporação (“Protocolo”) celebrado em 01 de
julho de 2019 pelas administrações da Companhia e da Drogaria Onofre Ltda., sociedade empresária limitada com
sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Praça da Sé, n° 174, Bairro Sé, CEP 01001-000, inscrita no
não comparecemos
CNPJ/ME sob o nº 61.549.259.0001-80, com seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado
de São Paulo sob o NIRE 35.201.227.486 (“Onofre”), o qual estabelece os termos e condições para a proposta de
incorporação da Onofre pela Companhia, com a consequente extinção da Onofre (“Incorporação”);
(b) Ratificação da contratação da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda. para elaboração laudo de avaliação do
patrimônio líquido da Onofre pelo seu valor contábil (“Laudo de Avaliação”), o qual será vertido à Companhia em
razão da Incorporação;
(c) Exame e apreciação do Laudo de Avaliação;
(d) Aprovação da Incorporação, nos termos do Protocolo;
(e) Autorização para os administradores da Companhia praticarem todos os atos necessários à implementação da
Incorporação.

30/08/19 Alpargatas

AGE

São Paulo

SP

1. aumentar o número de membros do Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária
de 2020, de 6 (seis) para 7 (sete) Conselheiros, nos termos do artigo 14 do Estatuto Social; e

30/08/19 Alpargatas

AGE

São Paulo

SP

2. eleger um membro do Conselho de Administração para mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2020.

não comparecemos
não comparecemos
não comparecemos
não comparecemos
sem direito a voto
sem direito a voto

09/10/19 LOG CP

AGE

Belo Horizonte

(i) Aprovar: (a) a cisão parcial (“Cisão Parcial”): (1) da CONTAGEM I SPE LTDA., sociedade empresária limitada
constituída e existente em conformidade com as leis do Brasil, com sede na cidade de Contagem, Estado de Minas
Gerais, na Rua Simão Antônio, nº 255, Cincão, CEP 32.371-610, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 09.041.190/0001-60
(doravante designada “SPE Contagem I”); (2) da GOIÂNIA I INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS SPE LTDA.,
sociedade limitada constituída e existente em conformidade com as leis do Brasil, com sede na cidade de Goiânia,
Estado de Goiás, na Rodovia BR 153, km 5,5, Qd. CH LT, Sala 01, Área Fazenda Retiro, CEP 74.620-430, inscrita
MG
no CNPJ/ME sob o nº 13.405.157/0001-49 (doravante designada “SPE Goiânia I”); e (3) da LOG VIANA I
INCORPORAÇÕES SPE LTDA., sociedade empresária limitada constituída e existente em conformidade com as leis
do Brasil, com sede na cidade de Viana, Estado do Espírito Santo, na Rodovia BR 262, 222, Vila Bethânia, CEP
29.136-010, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 15.639.774/0001-34, (doravante designada “SPE Viana” e, em conjunto
com a SPE Contagem I e SPE Goiânia I, “SPEs”); e (b) a versão das parcelas cindidas das SPEs (“Parcelas
Cindidas”), conforme Laudos de Avaliação (abaixo definido), à Log.

09/10/19 LOG CP

AGE

Belo Horizonte

MG

(ii) Aprovar os termos e condições do “Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da
Contagem I SPE Ltda., da Goiânia I Incorporações Imobiliárias SPE Ltda. e da Log Viana I Incorporações SPE Ltda.
com Versão das Parcelas Cindidas para a Log Commercial Properties e Participações S.A.”, celebrado em 6 de
setembro de 2019, entre as administrações da Companhia e das SPEs (“Protocolo”).

aprovar

09/10/19 LOG CP

AGE

Belo Horizonte

iii. Ratificar a contratação da WH Auditores Independentes, registrada no Conselho Regional de Contabilidade de
Minas Gerais sob o nº CRC-RJ319/O S 8 MG e no CNPJ/MF sob o nº 42.465.302/0002-66, com sede na cidade do
MG Belo Horizonte, Estado de Minas Geais, na Rua Coletor Celso Werneck, nº 129 (“Avaliadora”), como empresa
especializada responsável pela elaboração dos laudos de avaliação da parcela do patrimônio líquido das SPEs a ser
vertida para a Log, avaliada a valor contábil (“Laudos de Avaliação”).

aprovar

09/10/19 LOG CP

AGE

Belo Horizonte

09/10/19 LOG CP

AGE

Belo Horizonte

09/10/19 LOG CP

AGE

Belo Horizonte

09/10/19 LOG CP

AGE

Belo Horizonte

09/10/19 LOG CP

AGE

Belo Horizonte

09/10/19 LOG CP

AGE

Belo Horizonte

19/11/19 Intermédica
05/12/19 Fleury
05/12/19 Fleury

AGE
AGE
AGE

São Paulo
São Paulo
São Paulo

09/12/19 Cogna

AGE

Belo Horizonte

MG iv. Aprovar os Laudos de Avaliação.
v. Eleger o Sr. Rafael Padilha de Lima Costa, qualificado na Proposta da Administração, para
ser membro do Conselho de Administração, para completar o mandato decorrente da
MG
vacância verificada por renúncia, nos termos do artigo 20, parágrafo 3º, do estatuto social
da Companhia.
vi. Aprovar a alteração do Estatuto Social: (i) em seu artigo 4º, para nele incluir atividades de
administração de bens de terceiros e serviços correlatos à incorporação, construção,
comercialização e locação, inclusive consultoria imobiliária no objeto social da Companhia;
MG
e (ii) em seu artigo 5º, para atualizar o valor do capital social e a quantidade de ações, em
razão de aumento de capital realizado no limite do capital autorizado, na Reunião do
Conselho de Administração da Companhia realizada em 6 de setembro de 2019.
vii. Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia de modo a incorporar as alterações decorrentes da
MG
deliberação acima.
viii. Caso restem aprovadas as matérias anteriores, autorizar e ratificar todos os atos dos administradores da
Companhia necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas pelos acionistas da Companhia,
MG
inclusive o registro ou a averbação, conforme o caso, da transferência da propriedade sobre a fração ideal dos
imóveis que integram as Parcelas Cindidas.
ix. Aprovar a publicação da ata da Assembleia Geral Extraordinária na forma do artigo 130, §2º, da Lei das
MG
Sociedades por Ações, omitindo-se os nomes dos acionistas.
SP A alteração do caput do artigo 6º do Estatuto Social.
SP (i) Deliberar sobre a aprovação dos termos e condições do Plano de Ações Diferidas da Companhia;
SP (ii) Deliberar sobre a aprovação dos termos e condições do Plano de Matching da Companhia
(a) Alteração da denominação social da Companhia para Cogna Educação S.A., com a consequente alteração do
MG
Estatuto Social;

aprovar

aprovar
abstenção

aprovar

aprovar

aprovar

aprovar
não comparecemos
aprovar
aprovar
aprovar

09/12/19 Cogna

AGE

Belo Horizonte

(b) Reforma do Estatuto Social da Companhia, a fim de (a) adequar as disposições relativas à administração e ao
Conselho Fiscal da Companhia, e a cláusula compromissória arbitral às novas regras do Regulamento de Listagem
do Novo Mercado da B3 – Brasil, Bolsa, Balcão atualmente em vigor, conforme alterado em 02 de janeiro de 2018;
(b) especificar no objeto social a possibilidade de prestação de serviços por meio de plataformas; (c) eliminar a
necessidade de, em caso de ausência do Presidente e do Vice-Presidente da Assembleia Geral, o presidente da
Assembleia Geral ser eleito por deliberação dos acionistas; (d) possibilitar ao Conselho de Administração determinar
MG alçadas para aprovação prévia de certas matérias e incluir a aprovação do Plano de Investimentos dentre suas
aprovar
competências; (e) possibilitar ao Conselho de Administração deliberar através de meios eletrônicos; (f) alterar o
número máximo de Diretores da Companhia; (g) atualizar e ratificar o valor do capital social e o número de ações de
emissão da Companhia, conforme deliberado nas reuniões do Conselho de Administração realizadas em 31.07.2017,
31.08.2017, 26.09.2017, 31.10.2017, 30.11.2017, 28.12.2017, 31.01.2018, 16.03.2018, 27.04.2018 e 28.03.2019; (h)
eliminar “fac símile” dentre as opções de voto à distância pelos membros do Conselho de Administração; (i) excluir as
disposições transitórias e suas referências;

09/12/19 Cogna
09/12/19 Cogna

AGE
AGE

Belo Horizonte
Belo Horizonte

MG (c) Definição do número de membros a compor o Conselho de Administração; e
MG (d) Eleição dos membros do Conselho de Administração.

aprovar
abstenção

16/12/19 MRV

AGE

Belo Horizonte

1. Deliberar sobre a eleição da Sra. Maria Fernanda Nazareth Menin Teixeira de Souza Maia para o cargo de
MG Conselheira da Companhia, com prazo de mandato até a assembleia geral ordinária da Companhia que deliberar
sobre as demonstrações financeiras do exercício social de 31 de dezembro de 2020;

aprovar

16/12/19 MRV

AGE

Belo Horizonte

16/12/19 MRV
16/12/19 MRV

AGE
AGE

Belo Horizonte
Belo Horizonte

16/12/19 MRV

AGE

Belo Horizonte

16/12/19 MRV

AGE

Belo Horizonte

16/12/19 MRV

AGE

Belo Horizonte

16/12/19 MRV

AGE

27/12/19 M Dias Branco AGE
27/12/19 M Dias Branco AGE
27/12/19 M Dias Branco AGE

Belo Horizonte
Eusebio
Eusebio
Eusebio

2. Deliberar sobre a alteração do objeto social da Companhia para inclusão de: (i) administração de bens de
MG terceiros; (ii) prestação de serviços de consultoria imobiliária; e (iii) intermediação de fornecimento de bens e serviços
no segmento imobiliário residencial;
MG 3. Deliberar sobre a criação do Comitê Jurídico;
MG 4. Deliberar sobre a extinção do cargo de Diretor Executivo Jurídico;
5. Deliberar sobre a fusão do cargo de Diretor Executivo de Financiamento à Construção e Diretor Executivo de
MG
Relações Institucionais e Sustentabilidade;
6. Deliberar sobre a alteração das competências da Diretoria Executiva de Financiamento à Construção e Diretor
MG
Executivo de Relações Institucionais e Sustentabilidade;
MG 7. Deliberar sobre a consolidação do Estatuto Social da Companhia, em virtude das deliberações dos itens acima; e
8. Deliberar sobre a publicação da ata da Assembleia Geral na forma do art. 130, §2º, da Lei 6.404/76, omitindo-se
MG
os nomes dos acionistas.
CE 1. Incorporação da Piraquê
CE 2. Proposta de alteração estatutáia e consolidação do Estatuto Social
CE 3. Alteração do Plano de Remuneração baseado em ações

aprovar
aprovar
aprovar
aprovar
aprovar
aprovar
aprovar
aprovar
aprovar
aprovar

