Companhia Aberta
CNPJ nº 84.429.695/0001-11

Assembleia Geral Ordinária
Mapa sintético consolidado pela Companhia

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, a divulgação do mapa de
votação sintético consolidando as instruções de voto transmitidas pelos acionistas por meio de
seus respectivos agentes de custódia ao depositário central, ao escriturador e diretamente à
companhia, 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 a ser realizada em 23 de abril de 2019.

Jaraguá do Sul (SC), 22 de abril de 2019
Paulo Polezi
Diretor de Relações com Investidores

Companhia Aberta
CNPJ nº 84.429.695/0001-11
Assembleia Geral Ordinária que será realizada em 23 de abril de 2019, as 15h
Mapa sintético consolidado pela companhia

Código da
Deliberação

Descrição da Deliberação

Quantidade de ações
Rejeitar (Não)

Aprovar (Sim)

Abster-se

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
31/12/2018

1.694.573.994

80,8%

-

-

50.064.978

2,4%

2

Destinação do Lucro Líquido do exercício,
aprovação do Orçamento de Capital para o
ano de 2019 e ratificação da distribuição de
Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio,
tudo conforme deliberações tomadas nas
reuniões do Conselho de Administração

1.744.638.972

83,2%

-

-

-

-

3

Fixação da remuneração global anual dos
Administradores

1.733.036.611

82,6%

11.349.711

0,6%

252.650

0,0%

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

1.743.986.932

83,2%

-

-

652.040

0,0%

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?

1.589.575.876

75,8%

149.764.131

7,1%

5.298.965

0,2%

5

Fixação da remuneração dos membros do
Conselho Fiscal

1.744.638.972

83,2%

-

-

-

-

6

Aprovação dos Jornais para publicação dos
atos legais

1.744.635.672

83,2%

-

-

3.300

0,0%

4

