MARISA LOJAS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 61.189.288/0001-89

MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO (CONSOLIDADO)
(Boletim de Voto à Distância)
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 30.06.2020
A Marisa Lojas S.A. (“Companhia”), nos termos da Instrução CVM nº 481/09, informa
aos seus acionistas e ao mercado em geral, o mapa sintético de votação (em anexo),
que consolida as instruções de voto proferidas a distância por seus acionistas, para cada
uma das matérias que serão examinadas, discutidas e votadas na Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária a ser realizada, no próximo dia 30 de junho, com as indicações
do total de aprovações, rejeições e abstenções para cada matéria constante da Ordem
do Dia.

São Paulo, 29 de junho de 2020.

Marisa Lojas S.A.
Adalberto Pereira dos Santos
Diretor de Relação com Investidores e Vice-Presidente Financeiro e Administrativo

MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO - CONSOLIDADO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Descrição da Deliberação

Quantidade de Ações
Aprovar (Sim)

%

Rejeitar (Não)

%

Abster-se

%

Deliberação Simples
1. Aprovação das contas dos administradores e das demonstrações
financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2019, nos termos da Proposta da Administração.

10.324.020

79,1%

1.116.700

8,6%

1.615.353

12,4%

Deliberação Simples
2. Aprovação da proposta de não distribuição de dividendos tendo em vista a
ausência de lucro líquido no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019
bem como da proposta de orçamento de capital na forma da Proposta da
Administração.

12.908.734

98,9%

0

0,0%

147.339

1,1%

Deliberação Simples
3. Definição do número de membros em 5 (cinco) para compor o Conselho de
Administração.

10.857.073

83,2%

0

0,0%

2.199.000

16,8%

Questão Simples
4. Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do
Conselho de Administração, nos termos do artigo 141 da Lei nº 6.404/1976 –
Lei das Sociedades Anônimas?

0

0,0%

2.397.154

18,4%

10.658.919

81,6%

5. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa (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) - Única

9.706.073

74,3%

1.151.000

8,8%

2.199.000

16,8%

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

1.882.667

14,4%

8.974.406

68,7%

2.199.000

16,8%

Eleição do conselho de administração por chapa única
Indicação de todos os nomes que compõem a chapa
Hector Núnez
Marcio Luiz Goldfarb
Paulo Sérgio da Silva
Haroldo Luiz Rodrigues Filho
Leonel Dias de Andrade Neto

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?
8. Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação
da %
(porcentagem) dos votos a ser atribuída
Hector Núnez [ ] %

2.132.226

0

10.923.847

426.444

20,0%

Marcio Luiz Goldfarb [ ] %

426.444

20,0%

Paulo Sérgio da Silva [ ] %

426.444

20,0%

Haroldo Luiz Rodrigues Filho [ ] %

426.444

20,0%

Leonel Dias de Andrade Neto [ ] %

426.444

20,0%

Questão Simples
9. Deseja solicitar a eleição em separado de membro do conselho de
administração, nos termos do artigo 141, §4º, inciso I da Lei nº 6.404/1976 –
Lei das Sociedades Anônimas?

8.430.619

64,6%

2.222.495

17,0%

2.402.959

18,4%

Deliberação Simples
10. Fixação da remuneração global anual dos administradores, para o
exercício de 2020, a qual a Companhia propõe o montante global de até
R$27.473.583,86 para a remuneração de seus administradores, conforme
descrito na Proposta da Administração.

1.746.873

13,4%

7.227.533

55,4%

4.081.667

31,3%

Questão Simples
11. Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do Parágrafo
2º do artigo 161 da Lei nº 6.404/1976 – Lei das Sociedades Anônimas?

12.777.214

97,9%

74.900

0,6%

203.959

1,6%

Questão Simples
12. Em caso de segunda convocação da Assembleia, as instruções de voto
constantes neste boletim podem ser consideradas também para a realização
da Assembleia em segunda convocação?

12.512.286

95,8%

543.787

4,2%

0

0,0%

MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO - CONSOLIDADO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Descrição da Deliberação

Quantidade de Ações
Aprovar (Sim)

%

Rejeitar (Não)

%

Abster-se

%

Deliberação Simples
1. Alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir os
aumentos de capital social da Companhia realizados dentro do limite do seu
capital autorizado (conforme previsto no artigo 6º do Estatuto Social da
Companhia), os quais foram aprovados pelo Conselho de Administração da
Companhia nas reuniões de 4 de dezembro de 2019, 17 de dezembro de
2019 e 3 de fevereiro de 2020 do Conselho de Administração e, consolidação
do Estatuto Social da Companhia de modo a incorporar a alteração aprovada.

13.056.073

100,0%

0

0,0%

0

0,0%

Questão Simples
2. Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do Parágrafo 2º
do artigo 161 da Lei nº 6.404/1976 – Lei das Sociedades Anônimas?

10.894.547

83,4%

74.900

0,6%

2.086.626

16,0%

Questão Simples
3. Em caso de segunda convocação da Assembleia, as instruções de voto
constantes neste boletim podem ser consideradas também para a realização
da Assembleia em segunda convocação?

12.761.845

97,7%

294.228

2,3%

0

0,0%

