GUARARAPES CONFECÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/ME nº 08.402.943/0001-52
NIRE 24.300.000.731

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Mapa sintético consolidado de votação
GUARARAPES CONFECCÇÕES S.A. [B3 S.A. –BRASIL, BOLSA, BALCÃO:
GUAR3 (ON)] (“Companhia”), conforme exigido pela Instrução CVM nº 481/09,
divulga os mapas sintéticos das instruções de voto, via boletim de voto a distância,
com a consolidação das instruções de voto recebidas diretamente pela Companhia e
transmitidas pelos acionistas ao agente de custódia, depositário central e ao
escriturador, identificando as orientações de voto para cada item constante dos
boletins de voto à distância referente às matérias submetidas à deliberação das
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária (Anexo I) a serem realizadas,
cumulativamente, em 28 de abril de 2021.

São Paulo – SP, 26 de abril de 2021.

GUARARAPES CONFECÇÕES S.A.
Tulio José Pitol de Queiroz
Diretor de Relações com Investidores

ANEXO I
Mapa sintético consolidado de votação
Assembleia Geral Ordinária

Descrição da
Deliberação

Classe de
Ações Votantes

Quantidade de Ações
Aprovar
(Sim)

Rejeitar
(Não)
-

Abster-se

ITEM 1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.

ON

12.042.851,00

ITEM 2 - Definir o número de membros a compor o Conselho de Administração da Companhia. Proposta da
Administração: 5.

ON

13.983.489,00

45.300,00

301.200,00

ITEM 3 - 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?

ON

2.480.264,00

1.997.126,00

9.852.500,00

ITEM 4 - Indicação de todos os nomes que compõem a chapa.

ON

5.000.223,00

6.603.869,00

2.725.897,00

ITEM 5 - 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

2.400.200,00

10.021.175,00

1.908.614,00

ITEM 6 - 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

2.666.340,00

1.115.597,00

10.548.052,00

ITEM 7 - Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da % (porcentagem) dos
votos a ser atribuída.

2.287.138,00

Conforme abaixo

ITEM 8 - 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?

ON

8.361.463,00

3.972.086,00

ITEM 9 - Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do Art. 161 da Lei nº 6.404 de 1976?

ON

14.028.789,00

-

301.200,00

ITEM 10 - Caso seja instalado o Conselho Fiscal para o exercício de 2021, determinar o número de membros a
compor o Conselho Fiscal da Companhia, conforme Proposta da Administração.

ON

14.028.789,00

-

301.200,00

ITEM 11 - Eleger ou reeleger, conforme o caso, membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal, conforme
Proposta da Administração.

ON

12.913.192,00

-

1.416.797,00

ITEM 12 – Fixar a remuneração global anual dos membros da administração da Companhia para o exercício
social de 2021, nos termos do Artigo 152 da Lei nº 6.404, conforme Proposta da Administração.

ON

6.261.381,00

6.697.111,00

1.371.497,00

ITEM 13 – Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, se instalado,
para o exercício social de 2021, nos termos do Artigo 162, §3º, da Lei nº 6.404, conforme Proposta da
Administração.

ON

12.958.492,00

-

1.371.497,00

1.996.440,00

ITEM 14 – Em caso de segunda convocação dessa Assembleia Geral, as instruções de voto constantes nesse
boletim podem ser consideradas também para a realização da Assembleia em segunda convocação?

ON

11.143.763,00 1.877.126,00

1.309.100,00

ELEIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Classe de Ações
Votantes
ITEM 7 - Visualização de todos os candidatos que
compõem a chapa para indicação da % (porcentagem)
dos votos a ser atribuída.

ON

Classe de Ações
Votantes
ITEM 7 - Visualização de todos os candidatos que
compõem a chapa para indicação da % (porcentagem)
dos votos a ser atribuída. (Continuação)

ON

Candidato 1

%

Candidata 2

%

Candidato 3

%

1.113.716,50

29,45%

533.268,00

14,10%

533.268,00

14,10%

Candidata 4

%

Candidato 5

%

800.842,25

21,18%

800.842,25

21,18%

ANEXO I
Mapa sintético consolidado de votação
Assembleia Geral Extraordinária
Quantidade de Ações

Descrição da Deliberação

Classe de
Ações
Votantes

Aprovar
(Sim)

Rejeitar
(Não)

ITEM 1 - Alterar o Artigo 11 do Estatuto Social da Companhia, a fim de modificar a composição do Conselho de
Administração da Companhia por, no mínimo, 3 (três) membros, e, no máximo, 9 (nove) membros (podendo ser
eleitos suplentes), acionistas ou não, conforme a Proposta da Administração.

ON

14.169.137,00

-

ITEM 2 - Modificar o Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, para prever que a Diretoria da Companhia seja
constituída de, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 5 (cinco) membros, conforme a Proposta da Administração.

ON

14.169.137,00

-

301.200,00

ITEM 3 - Incluir um novo §1º ao Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, com a finalidade de estabelecer que
qualquer diretor poderá cumular as atribuições do cargo de Diretor de Relações com Investidores, conforme a
Proposta da Administração.

ON

14.169.137,00

-

301.200,00

ITEM 4 - Alterar o §1º, Artigo 14, do Estatuto Social da Companhia, para retirar a previsão de que a Companhia
será representada, isoladamente, por seu Presidente, conforme a Proposta da Administração.

ON

14.169.137,00

-

301.200,00

ITEM 5 - Consolidar o Estatuto Social da Companhia, em razão das alterações propostas nos itens anteriores, nos
termos da Proposta da Administração.

ON

14.169.137,00

-

301.200,00

ITEM 6 - Em caso de segunda convocação dessa Assembleia Geral, as instruções de voto constantes nesse boletim
podem ser consideradas também para a realização da Assembleia em segunda convocação?

ON

11.550.703,00

1.610.534,00

1.309.100,00

Abster-se

301.200,00

