Companhia Aberta
CNPJ nº 84.429.695/0001-11

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Mapa sintético consolidado final
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
sintético final consolidando as instruções de voto transmitidas pelos acionistas por meio de
seus respectivos agentes de custódia ao depositário central, ao escriturador, diretamente à
companhia e presencialmente na assembleia identificando quantas aprovações, rejeições ou
abstenções recebeu cada uma das matérias deliberadas na Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária realizada nesta data.

Jaraguá do Sul (SC), 24 de abril de 2018
Paulo Polezi
Diretor de Relações com Investidores

Companhia Aberta
CNPJ nº 84.429.695/0001-11

Assembleia Geral Ordinária realizada em 24 de abril de 2018, as 15h
Mapa sintético final

Quantidade de ações

Código da
Deliberação

Descrição da Deliberação

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

1.387.190.379

86,0%

-

-

35.933.282

2,2%

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

1.421.158.627

88,1%

-

-

1.965.034

0,1%

3

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

1.364.078.908

84,6%

47.795.192

3,0%

11.249.561

0,7%

4

Fixação da remuneração global
anual dos Administradores

1.370.831.108

75,9%

42.787.685

10,7%

9.504.868

0,3%

Alidor Lueders (Efetivo) / Ilário
Bruch (Suplente)
Vanderlei Dominguez da Rosa
(Efetivo) / Paulo Roberto
Franceschi (Suplente)

1.045.440.301

64,8%

-

-

-

-

Adelino Dias Pinho (Efetivo) /
José Luiz Ribeiro de Carvalho
(Suplente)

197.640.654

12,3%

-

-

-

-

1.394.157

0,1%

-

-

-

-

11.101

0,0%

-

-

-

-

Aprovar (Sim)

Rejeitar (Não)

Abster-se

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

5

Manoel Gimenes Ruy (Efetivo) /
Neila Maria Barreto Leal
(Suplente)
Aloisio Macário Ferreira de
Souza (Efetivo) / Romerito
Greschuk Moser (Suplente)

6

Fixação da remuneração dos
membros do Conselho Fiscal

1.422.692.980

88,2%

-

-

430.681

0,0%

7

Aprovação dos Jornais para
publicação dos atos legais

1.422.692.980

88,2%

-

-

1.704.860

0,1%

Companhia Aberta
CNPJ nº 84.429.695/0001-11

Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de abril de 2018, as 15h
Mapa sintético final

Quantidade de ações

Código da
Deliberação

Descrição da Deliberação

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

1.425.209.191

88,4%

-

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)

1.424.417.491

88,3%

791.700

3

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

1.425.209.191

88,4%

-

Aprovar (Sim)

Rejeitar (Não)

Abster-se

-

1.285.280

0,1%

0,0%

1.285.280

0,1%

-

1.285.280

0,1%

