MAGAZINE LUIZA S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/ME 47.960.950/0001-21
NIRE 35.300.104.811
Divulgação do mapa sintético final de votação da
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 27 de julho de 2020
O MAGAZINE LUIZA S.A. (“Companhia”), nos termos do artigo 21-W, parágrafo 6º, da Instrução
da Comissão de Valores Mobiliários nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada,
divulga aos seus acionistas e ao mercado em geral o mapa sintético final de votação
consolidando as instruções de voto proferidas presencialmente (via assembleia digital) e à
distância pelos acionistas da Companhia para cada uma das matérias submetidas à deliberação
da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada em 27 de julho de 2020 (“AGO”), com as
indicações do total de aprovações, rejeições e abstenções proferidas pelas ações votantes em
cada matéria constante da ordem do dia da AGO. Nesse sentido, o mapa sintético final de
votação encontra-se no Anexo A à presente divulgação.

Franca, 27 de julho de 2020.

Roberto Bellissimo Rodrigues
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Anexo A
Mapa de votação consolidado Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 27 de julho de 2020

Código da
Deliberação / Questão
(Boletim de Voto à
Distância)

Voto da Deliberação e Quantidade de Ações
Descrição de Deliberação

1

Aprovar (Sim)

Rejeitar (Não)

Abster-se

Apreciação do relatório da administração, das contas dos administradores, das demonstrações financeiras da
Companhia e do parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019.

1.235.561.355

245.654

64.654.885

2

Aprovação da destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, incluindo
distribuição de dividendos.

1.289.930.855

0

10.531.039

3

Definição do número de 7 (sete) membros para compor o Conselho de Administração da Companhia, com base
nos limites previstos no Estatuto Social.

1.289.850.485

222.200

10.389.209

4

Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do Conselho de Administração, nos termos
do artigo 141 da Lei nº 6.404 de 1976?

14.573.046

51.091.684

1.234.797.164

1.246.003.991

40.330.188

14.127.715

51.906.903

287.735.589

960.819.402

Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - Chapa Única
Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues (Efetivo)
Marcelo José Ferreira e Silva (Efetivo)
5

Carlos Renato Donzelli (Efetivo)
Inês Corrêa de Souza (Conselheiro Independente)
José Paschoal Rossetti (Conselheiro Independente)
Betania Tanure de Barros (Conselheiro Independente)
Silvio Romero de Lemos Meira (Conselheiro 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?

Código da
Deliberação / Questão
(Boletim de Voto à
Distância)

Voto da Deliberação e Quantidade de Ações
Descrição de Deliberação

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?

Aprovar (Sim)

Rejeitar (Não)

Abster-se

80.519.712

1.178.091

1.218.764.091

Luiza Helena Trajano Inácio Rodrigues (Efetivo)

5.743.757,25

0

0

Marcelo José Ferreira e Silva (Efetivo)

5.564.994,25

0

0

Carlos Renato Donzelli (Efetivo)

5.564.994,25

0

0

Inês Corrêa de Souza (Conselheiro Independente)

5.822.648,20

0

0

José Paschoal Rossetti (Conselheiro Independente)

5.770.534,70

0

0

Betania Tanure de Barros (Conselheiro Independente)

5.797.349,15

0

0

Silvio Romero de Lemos Meira (Conselheiro Independente)

5.725.843,95

0

0

280.460.991

61.551.048

958.449.855

983.031.130

7.994.588

309.436.176

56.732.732

285.668.085

958.061.077

298.996.296

0

1.0001.465.598

255.783.156

36.286.038

1.008.392.700

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

8

9

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?
Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - Chapa Única

10

José Antônio Palamoni (Efetivo) / Mauro Marangoni (Suplente)
Walbert Antônio dos Santos (Efetivo) / Robinson Leonardo Nogueira (Suplente)

11

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?
Indicação de candidatos ao conselho fiscal por acionistas minoritários detentores de ações com direito a voto (o
acionista deverá preencher este campo caso tenha deixado o campo de eleição geral em branco)

12

Eduardo Christovam Galdi Mestieri (Efetivo)
Thiago Costa Jacinto (Suplente)

13

Deseja solicitar a eleição em separado de membro do Conselho Fiscal, nos termos do art.161, §4º, I da Lei nº
6.404, de 1976?

Código da
Deliberação / Questão
(Boletim de Voto à
Distância)

Voto da Deliberação e Quantidade de Ações
Descrição de Deliberação

14

Aprovação da remuneração global do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária e do Conselho Fiscal
da Companhia para o exercício social de 2020.

Aprovar (Sim)

Rejeitar (Não)

Abster-se

1.262.950.723

15.737.795

21.773.376

