PARANAPANEMA S.A.
CNPJ nº 60.398.369/0004-79
NIRE 29.300.030.155
Companhia Aberta

Mapa Sintético Final de Votação
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária

Dias D’Ávila, 29 de março de 2019. A Paranapanema S.A. (“Companhia”), vem, nos
termos da Instrução CVM nº. 481/2009, disponibilizar o Mapa Final Detalhado das
matérias que foram tratadas nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária,
realizadas no dia 29 de março de 2019, às 13 horas, na sede social da Companhia.
Para maiores informações, por favor, entrar em contato com a área de Relações com
Investidores: (11) 2199-7604 ou ri@paranapanema.com.br.

Dias D´Ávila, 29 de março de 2019.

André Luis da Costa Gaia
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
ITENS DA ORDEM DO DIA

VOTOS
A FAVOR

CONTRA

ABSTENÇÕES

1 - Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração,
as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Relatório dos Auditores
Independentes, do Parecer do Conselho Fiscal e do Parecer do Comitê de Auditoria, referentes ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.

337.277.166

-

180.075.181

2 - Definição o número de membros a compor o Conselho Fiscal da Companhia: 03 (três)
membros:

470.947.231

-

46.405.116

3 - Definição o número de membros a compor o Conselho Fiscal da Companhia: 04 (quatro)
membros:

35.000

70.665.062

446.652.285

4 - Definição o número de membros a compor o Conselho Fiscal da Companhia: 05 (cinco)
membros:

35.000

70.665.062

446.652.285

Haroldo do Rosário Vieira (Titular) e Carlos Emílio Flesch (Suplente)

407.213.932

48.316

110.090.099

Marcelo Adilson Tavarone Torresi (Titular) e Marcos Reinaldo Severino Peters (Suplente)

270.047.630

48.316

247.256.401

Alexandre Xavier Ywata de Carvalho (Titular) e Marcos Brasiliano Rosa (Suplente)

121.940.814

-

310.941.384

407.262.248

-

110.090.099

5 - Indicação de candidatos ao conselho fiscal (o acionista poderá indicar tantos candidatos quanto
for o número de vagas a serem preenchidas na eleição geral)

6 - Fixar a remuneração do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva Estatutária e do
Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2019.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
VOTOS

ITENS DA ORDEM DO DIA
A FAVOR
1 - Deliberar sobre a ratificação da nomeação do seguinte membro do Conselho de Administração
nomeado pelo Conselho de Administração da Companhia, em atenção ao disposto no Artigo 12,
§10° do Estatuto Social da Companhia:
Marc Bedard (Titular)
(Com dispensa específica do requisito previsto no §3º do art. 147 da Lei das Sociedades por
Ações.)

CONTRA

ABSTENÇÕES

170.483.506

35.927.457

310.941.384

399.692.161

7.570.087

110.090.099

170.531.822

35.879.141

310.941.384

399.740.477

7.521.771

110.090.099

n/a

n/a

n/a

Felipe Fidalgo Espasandin (Suplente)

n/a

n/a

n/a

Maria Aparecida Metanias Hallack (Suplente)

n/a

n/a

n/a

470.127.231

820.000

46.405.116

2 - Deliberar sobre a ratificação da nomeação do seguinte membro do Conselho de Administração
nomeado pelo Conselho de Administração da Companhia, em atenção ao disposto no Artigo 12,
§10° do Estatuto Social da Companhia:
Luiz Tarquínio Sardinha Ferro (Titular)
9 - Eleição do conselho de administração por candidato - Limite de vagas a serem preenchidas: 2
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)
Felipe Fidalgo Espasandin (Suplente) - Com a dispensa específica do requisito previsto no §3º
do art. 147 da Lei 6.404/1976
Maria Aparecida Metanias Hallack (Suplente)
10 - 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.]
11 - Visualização de todos os candidatos para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser
atribuída:

12 - Deliberar sobre a proposta de grupamento da totalidade das ações de emissão da
Companhia, e autorizar os Administradores da Companhia a praticarem todos os atos necessários
à operacionalização e efetivação do grupamento das ações de emissão da Companhia, bem como
a respectiva alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia.
13 - Deliberar sobre a proposta de aumento do capital autorizado da Companhia, bem como a
respectiva alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia.
14 - Deliberar sobre a proposta de alteração do Estatuto Social da Companhia para refletir o
aumento de capital aprovado pelo Conselho de Administração em 22/03/2018, bem como sua
consolidação.
15 - Deliberar sobre a proposta de alteração do artigo 12, parágrafo 10 do Estatuto Social da
Companhia, o qual versa sobre eleição de membro do Conselho de Administração para cargo
vago, bem como sua consolidação.

470.947.231

-

46.405.116

470.947.231

-

46.405.116

470.947.231

-

46.405.116

Número total de ações emitidas pela Companhia (ex Tesouraria)

692.365.086

AGO
Quantidade de votos / ações presentes:
Percentual de participação

517.352.347
74,7%

AGE
Quantidade de votos / ações presentes:
Percentual de participação

517.352.347
74,7%

