JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/MF nº 33.035.536/0001-00
Mapa de votação sintético Final da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30.04.2021
A João Fortes Engenharia S.A – Em Recuperação Judicial, divulga aos seus acionistas e ao mercado em geral,
nos termos da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e da Instrução CVM nº 481/09, conforme alteradas,
o mapa sintético de votação final da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2021, que
consolida os votos proferidos à distância e os votos proferidos presencialmente.
Quantidade de ações
Aprovar Rejeitar Abster-se
1. Aprovar as contas dos Administradores, do Relatório da Administração e das Demonstrações
Financeiras, relativos aos exercícios sociais findos em 31.12.2019 e 31.12.2020. Permanece à
disposição dos Srs. Acionistas, em sua sede social e no endereço eletrônico na internet da 98.646.346
Companhia (www.joaofortes.com.br/ri), as Demonstrações Financeiras e o Relatório da
Administração dos referidos períodos.

0

0

2. Fixar o valor da remuneração global a ser paga aos administradores da Companhia no exercício
98.646.346
de 2021.

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

5. Visualização de todos os candidatos para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser
atribuída.
Antonio José de Almeida Carneiro [ ] %
98.646.346
Luiz Serafim Spinola Santos [ ] %
98.646.346
José Luis Villar Boardman [ ] %
98.646.346

0
0
0

0
0
0

6. Deseja solicitar a instalação do Conselho Fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976?

0

0

3. Indicação de candidatos ao conselho de administração (o acionista poderá indicar tantos
candidatos quanto for o número de vagas a serem preenchidas na eleição geral. 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).
Antonio José de Almeida Carneiro
98.646.346
Luiz Serafim Spinola Santos
98.646.346
José Luis Villar Boardman
98.646.346
4. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas
ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos candidatos que você escolheu?
98.646.346
[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].

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2021.
Roberto Correa
Diretor de Relações com Investidores

98.646.346

