TOTVS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 53.113.791/0001-22
NIRE 35.300.153.171

MAPA SINTÉTICO CONSOLIDADO DE VOTAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
A TOTVS S.A. (B3: TOTS3) ("TOTVS” ou “Companhia"), nos termos da Instrução CVM nº 481/09, conforme
alterada, divulga o mapa sintético de votação que consolida as instruções de voto proferidas a distância por
seus acionistas, identificando quantas aprovações, rejeições ou abstenções recebeu cada matéria constante
dos boletins de voto a distância da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 05 de abril
de 2018. As informações do mapa sintético consolidado encontram-se na planilha anexa.
São Paulo, 04 de abril de 2018
Gilsomar Maia Sebastião
Diretor de Relações com Investidores
Relações com Investidores
Tel.: (11) 2099-7105/7773/7097/7089
ri@totvs.com
http://ri.totvs.com/

MAPA SINTÉTICO CONSOLIDADO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Deliberação

Aprovar

Rejeitar

Abstenção

1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2017;

76.502.670

-

3.831.728

2. Deliberar sobre orçamento de capital para fins do artigo 196 da Lei nº 6.404/76;

80.334.398

-

-

3. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e sobre a distribuição
de dividendos, nos termos da Proposta da Administração;

80.334.398

-

-

4. Aprovar o número de membros para compor o Conselho de Administração,
observado o que dispõe o parágrafo 3º do artigo 16 do estatuto social da Companhia;

80.334.398

-

-

7.828.883

10.220.604

46.242.552

-

-

-

Claudia Elisa de Pinho Soares

79.565.148

7.700

761.550

Gilberto Mifano

79.544.048

28.800

761.550

Guilherme Stocco Filho

79.572.848

-

761.550

Laércio José de Lucena Cosentino

78.839.177

733.671

761.550

Maria Letícia de Freitas Costa

79.565.148

7.700

761.550

Mauro Gentile Rodrigues Da Cunha

79.544.048

28.800

761.550

Paulo Sergio Caputo

79.572.848

-

761.550

Pedro Luiz Barreiros Passos

79.565.148

7.700

761.550

Wolney Edirley Gonçalves Betiol

79.565.148

7.700

761.550

14.460.348

16.042.359

49.831.691

-

-

-

Claudia Elisa de Pinho Soares

1.606.344

-

-

Gilberto Mifano

1.603.332

-

-

Guilherme Stocco Filho

1.610.194

-

-

Laércio José de Lucena Cosentino

1.606.344

-

-

Maria Letícia de Freitas Costa

1.606.344

-

-

Mauro Gentile Rodrigues Da Cunha

1.603.332

-

-

Paulo Sergio Caputo

17.652.553

-

-

Pedro Luiz Barreiros Passos

1.606.344

-

-

Wolney Edirley Gonçalves Betiol

1.606.344

-

-

80.326.698

-

7.700

70.917.265

21.100

9.396.033

76.887.401

3.446.997

-

5. 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?
6. 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)

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 candidatos que você escolheu?
8. Visualização de todos os candidatos para indicação da % (porcentagem) dos
votos a ser atribuída

9. Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e
da Diretoria para o exercício de 2018, nos termos da Proposta da Administração;
10. Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº
6.404, de 1976?
11. Em caso de segunda convocação dessa Assembleia Geral, as instruções de voto
constantes nesse boletim podem ser consideradas também para a realização da
Assembleia em segunda convocação?

MAPA SINTÉTICO ENVIADO PELO AGENTE ESCRITURADOR
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Deliberação

Aprovar

Rejeitar

Abstenção

1. Deliberar sobre proposta de aumento do capital social mediante a capitalização
da reserva de retenção de lucros, com a consequente alteração do caput do artigo
5º do estatuto social da Companhia

81.447.052

-

-

2. Aprovar a alteração do estatuto social da Companhia para adaptá-lo às exigências
previstas no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(“B3”), tendo em vista a sua entrada em vigor em 02 de janeiro de 2018;

81.447.052

-

-

81.447.052

-

-

17.778.946

63.668.106

-

46.843.518

34.603.534

-

68.236.326

21.100

13.189.626

80.883.503

509.449

54.100

3. Aprovar a consolidação do estatuto social da Companhia para contemplar as
alterações propostas nos itens (1) e (2), acima, naquilo que forem aprovadas;
4. Aprovar a alteração do Plano de Incentivo e Retenção baseado em Ações vigente,
aprovado em assembleia de acionistas realizada em 15 de dezembro de 2015
(“Plano de Incentivo”);
5. Aprovar a concessão de ações restritas a executivos-chave da Companhia no
âmbito do Plano de Incentivo, nos termos da Proposta da Administração.
6. Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº
6.404, de 1976?
7. Em caso de segunda convocação dessa Assembleia Geral, as instruções de voto
constantes nesse boletim podem ser consideradas também para a realização da
Assembleia em segunda convocação?

