IOCHPE-MAXION S.A.
CNPJ/ME 61.156.113/0001-75
NIRE 35.300.014.022
Companhia Aberta
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 23 DE ABRIL 2021
Mapa sintético final de votação

A IOCHPE-MAXION S.A. ("Companhia"), nos termos da Instrução CVM nº 481/09, divulga, na
planilha anexa, o mapa final de votação sintético consolidando os votos proferidos a distância e
os votos proferidos presencialmente, conforme computados na Assembleia Geral Ordinária
realizada nesta data.
São Paulo, 23 de abril de 2021.
Elcio Mitsuhiro Ito
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Mapa sintético final de votação
Assembleia Geral Ordinária (AGO) realizada em 23/04/2021 às 14:00h
Total de ações presentes na Assembleia
Código da
Deliberação
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Descrição da Deliberação
Aprovar as contas dos administradores e as
demonstrações financeiras da Companhia relativas
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2020.
Aprovar que o Conselho de Administração seja
composto de 9 (nove) membros titulares e 6 (seis)
membros suplentes, no próximo mandato unificado
de 2 (dois) anos, que se encerrará na Assembleia
Geral Ordinária a realizar-se em 2023.
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
proposta pela administração da Companhia
Fixar, para o exercício social de 2021, a remuneração
global dos administradores da Companhia em até R$
24.000.000,00, conforme indicado na Proposta da
Administração.

Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos
termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976?

Aprovar que o Conselho Fiscal seja composto de 3
(três) membros titulares e 3 (três) membros
suplentes, para o mandato que se encerrará na
Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2022.

Relação de candidatos ao Conselho Fiscal (o
acionista poderá indicar até 3 candidatos,
correspondentes ao número de vagas a serem
preenchidas na eleição): (T) - Titular / (S) - Suplente

82.863.375
Voto
Quantidade de
Deliberação
ações
Aprovar

61.838.681

Rejeitar

-

Abster-se

21.024.694

Aprovar

77.706.339

Rejeitar

1.135.327

Abster-se

4.021.709

Aprovar

72.242.284

Rejeitar

6.599.382

Abster-se

4.021.709

Aprovar

64.545.813

Rejeitar

1.367.906

Abster-se

16.949.656

Sim

45.979.276

Não

23.490.573

Abster-se

13.393.526

Aprovar

26.760.191

Rejeitar

-

Abster-se
A - OSCAR A
FONTOURA
BECKER (T) /
JOSÉ
PONCIANO (S)
B - MAURÍCIO
DIÁCOLI (T) /
ROBSON
PENHA
OLIVEIRA (S)

56.103.184

26.760.191

26.760.191

C - WILLIAM
CORDEIRO (T)
/ THIAGO
COSTA
JACINTO (S)
D - JOSÉ ÉCIO
P. COSTA
JÚNIOR (T) /
GUSTAV
GORSK (S)

12

Fixar a remuneração do Conselho Fiscal no valor
mínimo previsto para cada membro em exercício
nos termos do artigo 162, § 3º, da Lei nº 6.404, de
1976.
***

22.080.191

4.680.000

Aprovar

26.760.191

Rejeitar

-

Abster-se

56.103.184

