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

MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO PARA AS ASSEMBLEIAS GERAIS
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
A TOTVS S.A. (B3: TOTS3) ("TOTVS” ou “Companhia") comunica que, nos termos da Instrução CVM nº
481/09, conforme alterada, recebeu do seu agente escriturador o mapa sintético de votação relativo às
instruções de voto transmitidas pelos acionistas por meio de seus respectivos agentes de custódia, que foram
compiladas pelo depositório central, identificando quantas aprovações, rejeições ou abstenções recebeu cada
matéria constante dos boletins de voto a distância das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária a ser
realizada em 18 de abril de 2019. As informações do mapa sintético encontram-se nas tabelas anexas.
São Paulo, 16 de abril de 2019
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 Escriturador
Assembleia Geral Ordinária

Deliberação
[AGO] 1. Aprovar as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018
[AGO] 2. Aprovar o orçamento de capital para fins do artigo 196 da Lei nº 6.404/76

Ativo

Aprovar

Abstenções, Brancos,
Nulos e Vedados

Rejeitar

ON

46.082.754

0

5.377.127

ON

51.459.881

0

0

[AGO] 3. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2018, conforme
proposta da Administração, nos seguintes termos:
Lucro Líquido: R$59.547.769,02
Reserva Legal:R$2.977.388,45
Ajustes de adoção inicial dos CPCs 47 e 48: R$7.968.688,81
Juros sobre capital próprio: R$27.785.010,88
Dividendos: R$17.977.520,00
Reserva de Retenção de Lucros: R$2.839.160,88

ON

51.459.881

0

0

[AGO] 4. 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): Eduardo Mazzilli de Vassimon (Efetivo) / N/A

ON

51.459.881

0

0

ON

4.403.052

0

47.056.829

ON

4.403.052

0

0

ON

23.177.834

28.282.047

0

ON

43.488.827

163.800

7.807.254

ON

46.730.335

4.281.766

447.780

[AGO] 5. 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? [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.]
[AGO] 6. Visualização de todos os candidatos para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser
atribuída: Eduardo Mazzilli de Vassimon (Efetivo) / N/A
[AGO] 7. Fixar, para o exercício de 2019, a remuneração global dos membros do conselho de administração e da
diretoria em até R$29.833.773,17, para o exercício de 2019, conforme Proposta da Administração
[AGO] 8. Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976?
[AGO] 9. 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 Escriturador
Assembleia Geral Extraordinária

Deliberação
[AGE] 1. Aprovar a inclusão dos itens 3.5.2 e 4.2 no Plano de Incentivo e Retenção baseado em Ações vigente,
aprovado em assembleia de acionistas realizada em 15 de dezembro de 2015 e alterado em assembleia de
acionistas realizada em 5 de abril de 2018 (“Plano de Incentivo”).
[AGE] 2. Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976?
[AGE] 3. 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?

Ativo

Aprovar

Rejeitar

Abstenções, Brancos,
Nulos e Vedados

ON

27.956.002

25.611.080

843.923

ON

42.908.541

3.208.990

8.293.474

ON

53.746.949

597.856

66.200

