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MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO (ESCRITURADOR) 

 
(Boletim de Voto a Distância) 

 
 

Assembleia Geral Ordinária de 12 de abril de 2021 
 

 

A Grendene S.A (GRND3), nos termos da Instrução CVM nº 481/09, informa aos seus 

acionistas e ao mercado em geral, que recebeu, nesta data, o mapa sintético de votação (em 

anexo), relativo às instruções de votos, vias boletins de voto a distância recebidos do 

escriturador, para cada uma das matérias que serão examinadas, discutidas e votadas na 

Assembleia Geral Ordinária a ser realizada, no próximo dia 12 de abril, com as indicações do 

total de aprovações, rejeições e abstenções para cada matéria da Ordem do Dia. 

 

 

Sobral, 08 de abril de 2021. 

 

 

Alceu Demartini de Albuquerque 

Diretor de Relações com Investidores 



APROVAR (SIM) % REJEITAR (NÂO) % ABSTER-SE %

Deliberação simples

1. Aprovar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis

e/ou financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
32.543.933              82,22% 125.821                   0,32% 6.912.124                17,46%

Deliberação simples

2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2020 e a ratificação da antecipação

e da distribuição de juros sobre capital próprio e do saldo de dividendos, inclusive de 2019, de

acordo com a proposta dos órgãos da administração da Companhia.

39.456.057              99,68% 125.821                   0,32% -                           0,00%

Deliberação simples

3. Para o período de janeiro a dezembro de 2021, fixar o montante global anual em até

R$7.050.000,00 (sete milhões e cinquenta mil reais) para remuneração dos administradores, sendo

até R$1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) para o Conselho de Administração e até

R$5.450.000,00 (cinco milhões, quatrocentos e cinquenta mil reais) para a Diretoria conforme

Proposta da Administração.

35.171.738              88,86% 4.410.140                11,14% -                           0,00%

Questão simples

4. Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976? 33.445.978              84,50% 1.001.891                2,53% 5.134.009                12,97%
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DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO
QUANTIDADE DE AÇÕES

A
S

S
E

M
B

L
E

IA
 G

E
R

A
L

 O
R

D
IN

Á
R

IA


	2021-04-08 - Comunicado ao Mercado - Mapa de votos
	pag 001



