MAPA FINAL DE VOTAÇÃO SINTÉTICO
Assembleia Geral Ordinária de 24/04/2019
São Paulo, 24 de abril de 2019. A Sinqia S.A. (B3: SQIA3) (“Sinqia”), divulga o mapa final
de votação sintético, totalizando 6.755.362 votos de 14 acionistas, representando 58,7% do
capital votante (11.517.563 ações ordinárias) conforme abaixo.
Descrição da Deliberação

Quantidade de ações
Aprovar
Rejeitar
Abster-se
(Sim)
(Não)

AGO
1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2018,
acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores
Independentes.
2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em
31/12/2018, que compreenderá a distribuição de dividendos e a proposta de
orçamento de capital para o exercício social que se encerrará em 31/12/2019.
3. Fixar o número de membros para compor o Conselho de Administração.
3.a. Conselho composto por 6 membros
3.b. Conselho composto por 7 membros
4. Requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do Conselho de
Administração, nos termos do Art. 141 da Lei 6.404/76?
5. Eleger o Conselho de Administração por chapa única.
Chapa proposta por acionistas:
Antonio Luciano de Camargo Filho
Bernardo Francisco Pereira Gomes
Claudio Almeida Prado (Independente)
Edson Marqueto Rigonatti (Independente)
João Carlos Bolonha (Independente)
Roberto Dagnoni (Independente)
Rodrigo Heilberg (Independente)
6. 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?
7. 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?
8. Se “não” no item 6 acima, indicar a porcentagem dos votos a ser atribuída aos
candidatos:
Alberto Gaidys Junior (Independente)
Antonio Luciano de Camargo Filho
Bernardo Francisco Pereira Gomes
Claudio Almeida Prado (Independente)
Roberto Dagnoni (Independente)
Rodrigo Heilberg (Independente)
9. Fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício social que
se encerrará em 31/12/2019.
10. Solicitar a instalação do Conselho Fiscal, nos termos do Art. 161 da Lei 6.404/76
11. As instruções de voto constantes neste Boletim serão consideradas na
realização da AGO em 2ª Convocação?
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Atenciosamente,

Thiago Rocha
Diretor de RI

Relações com Investidores
José Leoni, Gerente
Olavo Aires, Analista
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ri.sinqia.com.br
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