SUL AMÉRICA S.A.
CNPJ/MF nº 29.978.814/0001-87
NIRE 3330003299-1
Companhia Aberta de Capital Autorizado
MAPA SINTÉTICO CONSOLIDADO DE VOTO A DISTÂNCIA
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária – 29/03/2018
Deliberações AGO

1 - Tomar as contas dos administradores,
examinar, discutir e votar as Demonstrações
Financeiras
relativas
ao
exercício
social
encerrado em 31.12.2017.

Quantidade de ações

Classe
de
ações

Aprovar

Rejeitar

Abster-se

ON

81.940.381

241.962

14.982.799

ON

96.962.503

202.639

-

ON

97.165.137

5

-

ON

26.171.836 12.636.631

(SIM)

(NÃO)

2 - Aprovar a destinação do resultado do
exercício social encerrado em 31.12.2017.
- Proposta da administração para que o lucro
líquido apurado no exercício social encerrado em
31.12.2017, no montante de R$773.825.190,32,
seja destinado da seguinte forma:

(i) R$38.691.259,52 para constituição da
Reserva Legal;
(ii) R$531.633.775,25 para a constituição da
Reserva para Expansão dos Negócios Sociais; e
(iii) R$183.783.482,70, correspondente a 25%
do lucro líquido anual ajustado, para distribuição
do dividendo mínimo obrigatório, aos quais
foram imputados os Juros sobre o Capital
Próprio, deliberados em 22.12.2017, no valor
líquido de R$120.283.327,15, restando o saldo
de dividendo obrigatório a pagar no valor de
R$63.500.155,55.
3 - Estabelecer o número de membros do
Conselho de Administração para o mandato de
2018.
*A proposta da administração da Companhia é
de que o Conselho de Administração seja
composto por 10 membros para o mandato
vigente até a realização da Assembleia Geral
Ordinária a ser realizada em 2019.
4 - Deseja requerer a adoção do processo de
voto múltiplo para eleição do Conselho de
Administração, nos termos do artigo 141 da Lei
das S.A.?
*Observação: esta deliberação não integra a
ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária,
tendo sido inserida em atendimento ao disposto
no artigo 21- I, inciso IV, da ICVM 481/09.

58.356.675

Quantidade de ações

DELIBERAÇÕES AGO

Classe
de
ações

Aprovar
(SIM)

Rejeitar
(NÃO)

Abster-se

5 - Indicação de todos os nomes que compõem
a chapa – chapa única

ON

76.343.371

5.838.967

14.982.804

6 - Caso um dos candidatos que compõem a
chapa escolhida deixe de integrá-la, os votos
correspondentes às suas ações podem continuar
sendo conferidos à chapa escolhida?

ON

29.628.338

53.513.253

14.023.551

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 membros da chapa
que você escolheu?

ON

33.124.275

-

64.040.867

-

-

5.695.269

65.298.037

8 - Visualização de todos os candidatos que
compõem a chapa para indicação da %
(porcentagem) dos votos a ser atribuída
PATRICK ANTONIO CLAUDE DE LARRAGOITI
LUCAS (efetivo) 10%
CARLOS INFANTE SANTOS DE CASTRO (efetivo)
10%
CHRISTOPHER JOHN MINTER (efetivo) 10%
DAVID LORNE LEVY (efetivo) 10 %
GUILHERME AFFONSO FERREIRA (efetivo) 10%
ISABELLE ROSE MARIE DE SÉGUR LAMOIGNON
(efetivo) 10%
JORGE HILÁRIO GOUVÊA VIEIRA (efetivo) 10%
PIERRE CLAUDE PERRENOUD (efetivo) 10%
RENATO RUSSO (efetivo) 10%
WALTER ROBERTO DE OLIVEIRA LONGO
(efetivo) 10%
9 - Conforme determina a ICVM 481/09,
somente preencha este item caso tenha deixado
os itens 4 à 8 em branco e seja titular
ininterruptamente das ações com as quais vota
durante os 3 (três) meses imediatamente
anteriores à realização da Assembleia Geral
Ordinária.
Deseja solicitar a eleição em separado de
membro do Conselho de Administração, nos
termos do
artigo 141, parágrafo quarto, inciso I, da Lei das
S.A.?

3.312.428
3.312.428
3.312.428
ON

3.312.428
3.312.428
3.312.428
3.312.428
3.312.428
3.312.428
3.312.428

ON

26.171.836

Quantidade de ações

Classe
de
ações

Aprovar
(SIM)

Rejeitar
(NÃO)

Abster-se

ON

41.877.124

3.495.937

51.792.081

11 - Caso se verifique que nem os titulares de
ações com direito a voto nem os titulares de
ações preferenciais sem direito a voto ou com
voto restrito perfizeram, respectivamente, o
quórum exigido nos incisos I e II do § 4o do art.
141 da Lei nº 6.404, de 1976, você deseja que
seu voto seja agregado aos votos das ações
preferenciais a fim de eleger para o conselho de
administração o candidato com o maior número
de votos dentre todos aqueles que, constando
deste boletim de voto a distância, concorrerem à
eleição em separado?

ON

91.267.341

2.199.332

3.698.469

12 - Indicação de candidatos ao conselho de
administração por acionistas detentores de ações
preferenciais sem direito a voto ou com voto
restrito (o acionista deverá preencher este campo
caso tenha deixado o campo de eleição geral em
branco e seja titular ininterruptamente das ações
com as quais vota durante os 3 meses
imediatamente anteriores à realização da
assembleia geral)
NOME

ON

41.877.124

3.495.937

51.792.081

13 - Caso se verifique que nem os titulares de
ações com direito a voto nem os titulares de
ações preferenciais sem direito a voto ou com
voto estrito perfizeram, respectivamente, o
quórum exigido nos incisos I e II do § 4o do art.
141 da Lei nº 6.404, de 1976, você deseja que
seu voto seja agregado aos votos das ações com
direito a voto a fim de eleger para o conselho de
administração o candidato com o maior número
de votos dentre todos aqueles que, constando
deste boletim de voto a distância, concorrerem à
eleição em separado?

ON

91.267.341

2.199.332

3.698.469

DELIBERAÇÕES AGO

10 - Eleição do Conselho de Administração –
votação em separado – Ações Ordinárias
Indicação de candidatos ao conselho de
administração
por
acionistas
minoritários
detentores de ações com direito a voto (o
acionista deverá preencher este campo caso
tenha deixado o campo de eleição geral em
branco e seja titular ininterruptamente das ações
com as quais vota durante os 3 meses
imediatamente anteriores à realização da
assembleia geral)
NOME

DELIBERAÇÕES AGO

14 - Fixar a remuneração dos administradores
(Conselho de Administração e Diretoria).
- A administração da Companhia propõe um
montante global e anual de até R$6.600.000,00
para a remuneração dos Administradores da
Companhia (Conselho de Administração e
Diretoria) para o período compreendido entre a
Assembleia Geral Ordinária de 2018 e a
realização da Assembleia Geral Ordinária, em
2019.
15. Deseja solicitar a instalação do conselho
fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de
1976?
*Observação: esta deliberação não integra a
ordem do dia da AGO, tendo sido inserida em
atendimento ao disposto no artigo 21-K,
parágrafo único, da ICVM 481/09.

Quantidade de ações

Classe
de
ações

Aprovar
(SIM)

ON

39.642.632

ON

86.410.275

3.495.937

7.258.930

PN

172.820.550

6.991.874

14.517.860

Rejeitar
(NÃO)

37.563.347 19.959.163

Quantidade de ações

Classe
de
ações

Aprovar
(SIM)

1. Aprovar a adaptação do artigo 16 do Estatuto
Social, para fazer constar a alteração da
denominação do Comitê de Auditoria da
Companhia para Comitê de Auditoria e Gestão de
Riscos.

ON

100.154.111,00

2. Aprovar a consolidação do Estatuto Social da
Companhia.

ON

100.154.111,00

DELIBERAÇÕES AGE

Abster-se

Rio de Janeiro, 28 de março de 2018.

Rejeitar
Abster-se
(NÃO)

-

-

