Companhia Aberta
CNPJ nº 84.429.695/0001-11

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Mapa sintético de votação enviado pelo Escriturador
A WEG S.A. comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, nos termos da Instrução
CVM nº 481/09, conforme alterada, e da Deliberação CVM nº 561/15, divulga o mapa de
votação sintético consolidando as instruções de voto transmitidas pelos acionistas por meio de
seus respectivos agentes de custódia ao depositário central e ao escriturador, identificando
quantas aprovações, rejeições ou abstenções recebeu cada item constante do boletim de voto
à distância, incluindo as matérias submetidas à deliberação da Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária a ser realizada em 24 de abril de 2018.

Jaraguá do Sul (SC), 20 de abril de 2018
Paulo Polezi
Diretor de Relações com Investidores
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Assembleia Geral Ordinária que será realizada em 24 de abril de 2018, as 15h
Mapa sintético enviado pelo escriturador

Código da
Deliberação

Descrição da Deliberação

Quantidade de ações
Aprovar (Sim)

Rejeitar (Não)

Abster-se

76.408.588

-

34.719.406

1

Exame, discussão e votação do Relatório da
Administração, Demonstrações Financeiras,
Relatório da Auditoria Externa, Parecer do
Conselho Fiscal e demais documentos relativos
ao exercício social encerrado em 31/12/2017

2

Destinação do Lucro Líquido do exercício,
aprovação do Orçamento de Capital para o ano
de 2018 e ratificação da distribuição de
Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio, tudo
conforme deliberações tomadas nas reuniões do
Conselho de Administração

109.593.641

-

1.534.353

Eleição dos membros do Conselho de
Administração, composto por 7 (sete) integrantes

91.792.157

18.716.037

619.800

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?

4.153.811

103.645.294

3.328.889

17.215.478

-

93.912.516

Dan Ioschpe

2.458.348

-

-

Décio da Silva

2.458.348

-

-

Martin Werninghaus

2.458.348

-

-

Miguel Normando Abdalla Saad

2.458.348

-

-

Nildemar Secches

2.458.348

-

-

Sérgio Luiz Silva Schwartz

2.458.348

-

-

Umberto Gobbato

2.458.348

-

-

Fixação da remuneração global anual dos
Administradores

98.317.262

12.540.732

270.000

Eleição dos membros do Conselho Fiscal,
composto por 3 (três) integrantes e seus
suplentes

110.508.194

-

619.800

4.158.612

97.602.873

9.366.509

111.127.994

-

-

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?

3

4

5

6

Caso um dos candidatos que compõem a chapa
deixe de integrá-la para acomodar a eleição em
separado de que trata os arts. 161, § 4º, e 240 da
Lei nº 6.404, de 1976, os votos correspondentes
às suas ações podem continuar sendo conferidos
à chapa escolhida?
Fixação da remuneração dos membros do
Conselho Fiscal
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Aprovação dos Jornais para publicação dos atos
legais

7

Deseja requerer a adoção do processo de voto
múltiplo para eleição do Conselho de
Administração, nos termos do Artigo 141 da Lei nº
6.404/76?
Requisição de eleição em separado de membro
do conselho de administração por acionistas
minoritários detentores de ações com direito a
voto:
Deseja solicitar a eleição em separado de
membro do conselho de administração, nos
termos do art. 141, § 4º, I, da Lei nº 6.404, de
1976?

111.127.994

-

-

3.372.016

29.933.210

77.822.768

36.453.868

20.118.735

54.555.391

Assembleia Geral Extraordinária que será realizada em 24 de abril de 2018, as 15h
Mapa sintético enviado pelo escriturador

Código da
Deliberação

Descrição da Deliberação

Quantidade de ações
Aprovar (Sim)

Rejeitar (Não)

Abster-se

1

Aumento do capital social de R$ 3.533.972.568,00
para R$ 5.504.516.508,00, através da
incorporação de parte do saldo da conta de
Reserva de Lucros/Retenção de Lucros para
Investimentos no valor de R$ 1.970.543.940,00.
Esse aumento corresponderá à emissão de
484.305.923 novas ações ordinárias. Em
consequência dessa proposta, os acionistas
receberão, a título de bonificação, 3 (três) novas
ações ordinárias para cada 10 (dez) ações
ordinárias já possuídas na data de realização da
AGO/E. As novas ações farão jus integralmente
aos direitos que vierem a ser atribuídos a partir do
exercício social de 2018 não tendo qualquer
direito referente ao exercício social de 2017. Em
relação as ações que não puderem ser atribuídas
por inteiro a cada acionista, será procedido nos
termos do § 3º do art. 169 da Lei nº 6.404/76

113.029.525

-

-

2

Exame, discussão e votação da proposta do
Conselho de Administração tratando de alterações
no Estatuto Social, de forma a adequar o que
determina a nova versão do “Regulamento do
Novo Mercado” aprovado pela Comissão de
Valores Mobiliários (CVM)

112.237.825

791.700

-

3

Validar as alterações no Estatuto Social visando
adequar as deliberações aprovadas pela
Assembleia em relação ao tópico anterior

113.029.525

-

-

