Mapa Sintético Final
AGO Metalúrgica Gerdau de 24/07/2020
(data base: 23/07/2020)
Deliberação
1. Aprovar as contas dos administradores e as respectivas demonstrações financeiras, relativas ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
2. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2019 e a
distribuição de resultados na forma da Proposta da Administração.
3. Determinar que o Conselho de Administração da Companhia será composto por 6 (seis)
membros, conforme Proposta da Administração.
4. 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?

Ativo

Aprovar

Rejeitar

Abstenções

ON

335.576.600

-

5.066.202

ON

335.576.600

-

5.066.202

ON

333.926.600

-

6.716.202

ON

-

7.305.004

333.337.798

5. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa (Os votos indicados neste campo serão
desconsiderados caso o acionista detentor de ações com direito a voto também preencha os
campos presentes na eleição em separado de membro do conselho de administração e a eleição
em separado de que tratam esses campos ocorra) - Chapa Única

ON

333.926.600

-

6.716.202

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?

ON

296.232.752

-

44.410.050

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? [Caso o acionista opte por “abster-se” e a eleição ocorra pelo processo de voto múltiplo,
seu voto deve ser computado como abstenção na respectiva deliberação da assembleia.]

ON

5.655.004

-

334.987.798

Guilherme Chagas Gerdau Johannpeter (Presidente)

VOTOS

-

-

-

André Bier Gerdau Johannpeter (Vice-Presidente)

VOTOS

-

-

-

Claudio Johannpeter (Vice-Presidente)

VOTOS

-

-

-

Aod Cunha de Moraes Junior (Conselheiro Independente)

VOTOS

-

-

-

Fernando Fontes Iunes (Conselheiro Independente)

VOTOS

-

-

-

Gustavo Werneck da Cunha (Conselheiro)

VOTOS

-

-

-

9. Requisição de eleição em separado de membro do conselho de administração por acionistas
minoritários detentores de ações com direito a voto: 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

1.645.408

5.655.004

26

10. Caso se verifique que nem os titulares de ações com direito a voto nem os titulares de ações
preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito perfizerem, respectivamente, o quórum exigido
nos incisos I e II do § 4º do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976, você deseja que seu voto seja
agregado aos votos das ações preferenciais a fim de eleger para o conselho de administração o
candidato com o maior número de votos dentre todos aqueles que, constando deste boletim de
voto a distância, concorrerem à eleição em separado?

ON

1.650.000

5.655.004

333.337.798

11. Requisição de eleição em separado de membro do conselho de administração por acionistas
detentores de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito: Deseja solicitar a eleição
em separado de membro do conselho de administração, nos termos do art. 141, § 4º, II, da Lei nº
6.404, de 1976?

PN

159.543.196

6.297.900

68.503.615

12. CA PN Em Separado: Carlos Jose da Costa André (Conselheiro Independente)

PN

221.634.821

6.297.900

6.411.990

13. Caso se verifique que nem os titulares de ações com direito a voto nem os titulares de ações
preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito perfizeram, respectivamente, o quórum exigido
nos incisos I e II do § 4o do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976, você deseja que seu voto seja
agregado aos votos das ações com direito a voto a fim de eleger para o conselho de administração
o candidato com o maior número de votos dentre todos aqueles que, constando deste boletim de
voto a distância, concorrerem à eleição em separado?

PN

241.190.034

12.616.953

33.876.944

14. Fixar que o custo da remuneração do conjunto de administradores, que percebem
remuneração da Companhia, não poderá ultrapassar, no período compreendido entre a
Assembleia Geral Ordinária que deliberará sobre as contas do exercício de 2019 e a Assembleia
Geral Ordinária que deliberará sobre as contas do exercício de 2020, o montante anual total de R$
4.300.000,00 (quatro milhões e trezentos mil reais), representando honorários mensais
(componente fixo), bônus anuais (componente variável de curto prazo), Programa de Incentivo de
Longo Prazo outorgado pela Companhia, encargos, benefícios e contribuições para seguridade
social, conforme determinado no Ofício nº 146/2015/CVM/SEP/GEA-2.

ON

328.271.596

-

12.371.206

ON

329.921.596

-

10.721.206

ON

290.577.748

-

50.065.054

16.2 CF: Herculano Aníbal Alves / Gilberto Carlos Monticelli

ON

290.577.748

-

50.065.054

16.3 CF: Tarcísio Beuren / Marco Antonio Mayer Foletto

ON

290.577.748

-

50.065.054

17. CF PN Em Separado: Aramis Sá de Andrade / Aloisio Macário Ferreira de Souza

PN

224.289.140

-

59.493.598

18. CF ON Em Separado: Ricardo Baldin / Fábio Gallo Garci

ON

39.343.848

-

5.655.030

19. Fixar que a remuneração mensal dos membros do Conselho Fiscal, no período
compreendido entre a Assembleia Geral Ordinária que deliberará sobre as contas do
exercício de 2019 e a Assembleia Geral Ordinária que deliberará sobre as contas do
exercício de 2020, será equivalente a R$ 7.354,00 (sete mil, trezentos e cinquenta e
quatro reais) por Conselheiro Fiscal.

ON

329.921.596

-

10.721.206

15. Deliberar sobre a composição do Conselho Fiscal da Companhia com 5 (cinco) membros
efetivos e 5 (cinco) membros suplentes.
16.1 CF: Geraldo Toffanello / João Odair Brunozi

Mapa Sintético Final
AGE Metalúrgica Gerdau de 24/07/2020
(data base: 23/07/2020)
Deliberação

Ativo

1. Deliberar sobre a reforma do Estatuto Social da Companhia para alterar a redação do art. 5º,
caput, de modo a refletir os aumentos do capital social deliberados nas Reuniões do Conselho de
Administração realizadas em 04/04/2019, 03/05/2019, 03/06/2019, 04/07/2019, 31/07/2019 e
23/08/2019, em razão de conversões voluntárias de debêntures realizadas nos termos da Cláusula
6.6.2 do Instrumento Particular de Escritura da Quinta Emissão Privada de Debêntures
Conversíveis ou Permutáveis em Ações, da Espécie Quirografária, em série única, para Colocação
Privada, da Metalúrgica Gerdau S.A.

ON

Aprovar

335.576.600

Rejeitar

Abstenções

-

5.066.176

