
  
 

GRENDENE S.A. 
Companhia Aberta - CNPJ Nº. 89.850.341/0001-60 - NIRE Nº. 23300021118-CE 

 
 

MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO (ESCRITURADOR) 

 
(Boletim de Voto a Distância) 

 
 

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 25 de abril de 2022 
 

 

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 e Extraordinária a ser realizada, no próximo dia 25 de abril, com 

as indicações do total de aprovações, rejeições e abstenções para cada matéria da Ordem do 

Dia. 

 

 

Sobral, 20 de abril de 2022. 

 

 

Alceu Demartini de Albuquerque 

Diretor de Relações com Investidores 



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

Deliberações / Questões relacionadas à AGO

1. Aprovar as contas dos administradores e as demonstrações contábeis e/ou financeiras da

Companhia, acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes e do parecer do Conselho

Fiscal referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021.
17.016.856              90,52% -                           0,00% 1.783.146                9,48%

2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2021 e a ratificação das

antecipações e da distribuição de juros sobre capital próprio e do saldo de dividendos, a

distribuição como dividendo o resultado líquido da destinação diversa de Incentivo Fiscal (Provin)

dos anos de 2014 e 2015 e mais parte do saldo da reserva de aquisição de ações.

O Conselho de Administração, em reunião realizada em 24/02/2022, de acordo com o estatuto

social e a política de dividendos, propôs destinar o lucro líquido do exercício social encerrado em

31/12/2021, apurado em conformidade com o art. 32 do Estatuto Social, no montante de

R$601.004.937,05, da seguinte forma:

a) R$204.210.647,37 para a constituição da reserva de incentivos fiscais, nos termos do art. 195-A,

da Lei n. 6.404/76;

b) R$19.839.714,49 para a constituição da reserva legal, nos termos do art. 193, da Lei n.6.404/76;

c) R$94.238.643,80, distribuído como dividendo obrigatório, nos termos do art. 32, do Estatuto

Social da Companhia;

d) R$282.715.931,39 referente o saldo remanescente do resultado do exercício social de 2021

distribuído aos acionistas como dividendos, na forma do art. 202, §6º, da Lei das S.A.;

e) Adicionalmente foi proposto a distribuição aos acionistas como dividendo o valor de

R$1.254.000,00 referente o resultado líquido da destinação diversa de incentivo fiscal (Provin) dos

anos de 2014 e 2015, mais parte do valor da Reserva de Lucros Retidos (oriundos da reversão da

reserva para aquisição de ações), nos termos do art. 32, §2º, do Estatuto Social da Companhia, na

forma do art. 202, §6º, da Lei das S.A., no valor de R$17.000.000,00, totalizando um valor adicional

de R$18.254.000,00.

3. Definir o número de membros do Conselho de Administração a serem eleitos, observado o limite

estatutário.

De acordo com o previsto no art. 15, do estatuto social da Companhia, o Conselho de

Administração é composto por, no mínimo, 5 (cinco) e, no máximo, 7 (sete) membros efetivos.

A proposta da Administração para o próximo mandato de 2 anos (biênio 2022/2023), é a eleição de

7 (sete) membros efetivos, mantendo o atual número de membros.

18.800.002              100,00% -                           0,00% -                           0,00%

Eleição do conselho de administração por chapa única

Chapa única

Alexandre Grendene Bartelle - Presidente do Conselho de Administração

Pedro Grendene Bartelle - Vice-Presidente do Conselho de Administração

Maílson Ferreira da Nóbrega - Conselheiro

Oswaldo de Assis Filho - Conselheiro

Renato Ochman - Conselheiro

Bruno Alexandre Licarião Rocha - Conselheiro Independente

Walter Janssen Neto - Conselheiro Independente

4. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa (Os votos indicados neste campo serão

desconsiderados caso o acionista detentor de ações com direito a voto também preencha os

campos presentes na eleição em separado de membro do conselho de administração e a eleição

em separado de que tratam esses campos ocorra) - Chapa Única

2.425.976                12,90% -                           0,00% 16.374.026              87,10%

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? 318.400                   1,69% 18.481.602              98,31% -                           0,00%

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? [Caso o acionista opte por “sim” e também indique o tipo de resposta “aprovar” para

candidatos específicos dentre os relacionados abaixo, seus votos serão distribuídos

proporcionalmente entre estes candidatos. Caso o acionista opte por “abster-se” e a eleição ocorra

pelo processo de voto múltiplo, seu voto deve ser computado como abstenção na respectiva

deliberação da assembleia.]

2.927.700                15,57% -                           0,00% 15.872.302              84,43%

7. Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da distribuição do

voto múltiplo. 2.927.569                

Alexandre Grendene Bartelle - Presidente do Conselho de Administração 45.467                     1,55%

Pedro Grendene Bartelle - Vice-Presidente do Conselho de Administração 45.467                     1,55%

Maílson Ferreira da Nóbrega - Conselheiro 45.467                     1,55%

Oswaldo de Assis Filho - Conselheiro 45.467                     1,55%

Renato Ochman - Conselheiro 45.467                     1,55%

Bruno Alexandre Licarião Rocha - Conselheiro Independente 1.352.167                46,18%

Walter Janssen Neto - Conselheiro Independente 1.348.067                46,04%

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? (O acionista somente pode preencher este campo caso

seja titular ininterruptamente das ações com as quais vota durante os 3 meses imediatamente

anteriores à realização da assembleia geral. Caso o acionista opte por “não” ou “abster-se”, suas

ações não serão computadas para fins de requerimento da eleição em separado de membro do

conselho de administração).

322.500                   1,71% 2.605.200                13,86% 15.872.302              84,43%

9. Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do conselho de

administração, nos termos do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976? (Caso o acionista opte por “não”

ou “abster-se”, suas ações não serão computadas para fins de requerimento do voto múltiplo).

2.927.700                15,57% -                           0,00% 15.872.302              84,43%

10. Caracterização dos membros independentes do Conselho de Administração.
642.830                   3,42% -                           0,00% 18.157.172              96,58%

MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO - ESCRITURADOR - AGO DE 25 DE ABRIL DE 2022

QUANTIDADE DE AÇÕES

18.800.002              100,00% -                           0,00% -                           0,00%

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO
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11. Fixar a remuneração global dos administradores de acordo com o art. 14, do Estatuto Social da

Companhia.

Para o período de janeiro a dezembro de 2022, fixar o montante global anual em até

R$7.900.000,00 para remuneração dos administradores, sendo até R$1.600.000,00 para o

Conselho de Administração e até R$6.300.000,00 para a Diretoria conforme Proposta da

Administração.

2.425.976                12,90% 16.374.026              87,10% -                           0,00%

12. Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de

1976? (Caso o acionista opte por “não” ou “abster-se”, suas ações não serão computadas para fins

de requerimento de instalação do conselho fiscal).
318.400                   1,69% 2.605.200                13,86% 15.876.402              84,45%
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APPROVE (YES) % REJECT (NO) % ABSTAIN %

Deliberations / Issues related to AGM

1. To approve the accounts of the managers and the Companys accounting and/or Financial

Statements, accompanied by the report of the Independent Auditors and the opinion of the Fiscal

Council for the fiscal year ended on December 31, 2021.
17.016.856              90,52% -                           0,00% 1.783.146                9,48%

2. Resolve on the allocation of net income for the year 2021 and the ratification of advances and the

distribution of interest on equity and the balance of dividends, the distribution as a dividend, the net

result of the miscellaneous allocation of Tax Incentive (Provin) for the years 2014 and 2015 and

more of the balance of the stock acquisition reserve.

The Board of Directors, at a meeting held on 02/24/2022, in accordance with the bylaws and the

dividend policy, proposed to allocate the net income for the fiscal year ended on 12/31/2021,

calculated in accordance with article 32 of the Bylaws, in the amount of R$601,004,937.05, as

follows:

a) R$204,210,647.37 for the constitution of the tax incentive reserve, pursuant to article 195-A, of

the Corporate Law;

b) R$19,839,714.49 for the constitution of the legal reserve, pursuant to article 193, of the

Corporate Law;

c) R$94,238,643.80, distributed as mandatory dividend, pursuant to article 32, of the Companys

Bylaws;

d) R$282,715,931.39 referring to the remaining balance of the result for the fiscal year 2021

distributed to shareholders as dividends, in the form of article 202, §6, of the Corporate Law.

e) Additionally, it was proposed to distribute to shareholders as a dividend the amount of

R$1,254,000.00 referring to the net result of the miscellaneous allocation of tax incentive (Provin)

for the years 2014 and 2015, plus part of the amount of the Retained Earnings Reserve (from the

reversal of the reserve for the acquisition of shares), pursuant to article 32, §2, of the Companys

Bylaws, pursuant to article 202, §6, of the Corporate Law, in the amount of R$17,000,000.00,

totaling an additional amount of R$18,254,000.00.

3. Define the number of members of the Board of Directors to be elected, observing the statutory

limit.

In accordance with the provisions of article 15 of the Companys bylaws, the Board of Directors is

composed of at least five (5) and at most seven (7) effective members.

The Managements proposal for the next 2-year term (2022/2023 biennium) is the election of 7

(seven) effective members, maintaining the current number of members.

18.800.002              100,00% -                           0,00% -                           0,00%

Election of the board of directors by single group of candidates

Chapa única

Alexandre Grendene Bartelle - Presidente do Conselho de Administração

Pedro Grendene Bartelle - Vice-Presidente do Conselho de Administração

Maílson Ferreira da Nóbrega - Conselheiro

Oswaldo de Assis Filho - Conselheiro

Renato Ochman - Conselheiro

Bruno Alexandre Licarião Rocha - Conselheiro Independente

Walter Janssen Neto - Conselheiro Independente

4. Nomination of all the names that compose the slate (the votes indicated in this section will be

disregarded if the shareholder with voting rights fills in the fields present in the separate election of a

member of the board of directors and the separate election referred to in these fields takes place). -

Chapa Única

2.425.976                12,90% -                           0,00% 16.374.026              87,10%

5. If one of the candidates that composes your chosen slate leaves it, can the votes corresponding

to your shares continue to be conferred on the same slate? 318.400                   1,69% 18.481.602              98,31% -                           0,00%

6. In case of a cumulative voting process, should the corresponding votes to your shares be equally

distributed among the members of the slate that you´ve chosen? [If the shareholder chooses ”yes”

and also indicates the ”approve” answer type for specific candidates among those listed below, their

votes will be distributed proportionally among these candidates. If the shareholder chooses to

”abstain” and the election occurs by the cumulative voting process, the shareholder's vote shall be

counted as an abstention in the respective resolution of the meeting.]

2.927.700                15,57% -                           0,00% 15.872.302              84,43%

7. View of all the candidates that compose the slate to indicate the cumulative voting distribution.

Alexandre Grendene Bartelle - Presidente do Conselho de Administração 45.467                     1,55%

Pedro Grendene Bartelle - Vice-Presidente do Conselho de Administração 45.467                     1,55%

Maílson Ferreira da Nóbrega - Conselheiro 45.467                     1,55%

Oswaldo de Assis Filho - Conselheiro 45.467                     1,55%

Renato Ochman - Conselheiro 45.467                     1,55%

Bruno Alexandre Licarião Rocha - Conselheiro Independente 1.352.167                46,18%

Walter Janssen Neto - Conselheiro Independente 1.348.067                46,04%

8. Do you wish to request a separate election of a member of the board of directors, under the terms

of article 141, paragraph 4, I, of Law 6,404, of 1976? (The shareholder can only fill this field in case

of keeping the position of voting shares ininterrupted for 3 months prior to the general meeting. If the

shareholder chooses “no” or “abstain”, his/her shares will not be computed for the request of a

separate election of a member of the board of directors).

322.500                   1,71% 2.605.200                13,86% 15.872.302              84,43%

9. Do you wish to request the cumulative voting for the election of the board of directors, under the

terms of art. 141 of Law 6,404, of 1976? (If the shareholder chooses "no" or "abstain", his/her

shares will not be computed for the request of the cumulative voting request).

2.927.700                15,57% -                           0,00% 15.872.302              84,43%

10. Characterization of the independent members of the Board of Directors.
642.830                   3,42% -                           0,00% 18.157.172              96,58%

SUMMARIZED VOTING MAP - SECURITIES' REGISTRAR - AGM APRIL 25, 2022

RESOLUTION DESCRIPTION
NUMBER OF SHARES
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APPROVE (YES) % REJECT (NO) % ABSTAIN %
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11. To set the global remuneration of the administrators in accordance with article 14, of the

Companys Bylaws.

For the period of January through December 2022, set the global annual amount for remuneration

of the managers at up to R$7,900,000.00 for management compensation, comprising up to

R$1,600,000.00 to the Board of Directors and up to R$6,300,000.00 for the Executive Board as per

the Proposal of Management.

2.425.976                12,90% 16.374.026              87,10% -                           0,00%

12. Do you wish to request the establishment of a fiscal council, under the terms of article 161 of

Law 6,404, of 1976? (If the shareholder chooses "no" or "abstain", his/her shares will not be

computed for the request of the establishment of the fiscal council).
318.400                   1,69% 2.605.200                13,86% 15.876.402              84,45%
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APROVAR (SIM) % REJEITAR (NÂO) % ABSTER-SE %

Deliberações / Questões relacionadas à AGE

1. Deliberar sobre a proposta da administração de reforma do Estatuto Social da Companhia,

conforme detalhadas em quadro comparativo constantes no Anexo VI da Proposta de

Administração divulgada ao mercado:

(i) Alterar os artigos 1 (§1º), 13, 16, 24, 30 (§5º), 36 (caput), 44 (caput) e 49 (caput) para adequar

ao Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão;

52.101.038              100,00% -                           0,00% -                           0,00%

2. Deliberar sobre a proposta da administração de reforma do Estatuto Social da Companhia,

conforme detalhadas em quadro comparativo constantes no Anexo VI da Proposta de

Administração divulgada ao mercado:

(ii) Alterar o artigo 9º para adequação do prazo de convocação de assembleias de companhias

abertas, nos termos da Lei nº 14.195/2021;

52.101.038              100,00% -                           0,00% -                           0,00%

3. Deliberar sobre a proposta da administração de reforma do Estatuto Social da Companhia,

conforme detalhadas em quadro comparativo constantes no Anexo VI da Proposta de

Administração divulgada ao mercado:

(iii) Incluir no artigo 2º as seguintes atividades no objeto social da Companhia: (a) exploração de

marcas, patentes e quaisquer outros direitos da propriedade industrial e intelectual; e (b)

desenvolvimento de atividade de franquias, seja como franqueadora ou franqueada;

52.101.038              100,00% -                           0,00% -                           0,00%

4. Deliberar sobre a proposta da administração de reforma do Estatuto Social da Companhia,

conforme detalhadas em quadro comparativo constantes no Anexo VI da Proposta de

Administração divulgada ao mercado:

(iv) Ajustar os artigos 1º (§2º), 2º (“e”), 10, 18 (§2º), 19 (caput e §2º), sem que haja quaisquer

efeitos jurídicos e econômicos esperados;

52.101.038              100,00% -                           0,00% -                           0,00%

5. Deliberar sobre a proposta da administração de reforma do Estatuto Social da Companhia,

conforme detalhadas em quadro comparativo constantes no Anexo VI da Proposta de

Administração divulgada ao mercado:

(v) Excluir os artigos 5º (§4º), 16 (§1º), 21 (“t”, “v”), 36 Parágrafo Único, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,

44 (§1º), 45, 46 e 47 para adequar ao Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa,

Balcão.

52.101.038              100,00% -                           0,00% -                           0,00%

6. Aprovar a renumeração e a consolidação do Estatuto Social da Companhia de modo a

incorporar as alterações sugeridas nos itens (i), (ii), (iii), (iv) e (v).
52.101.038              100,00% -                           0,00% -                           0,00%

MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO - ESCRITURADOR - AGE DE 25 DE ABRIL DE 2022

QUANTIDADE DE AÇÕES
DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO
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APPROVE (YES) % REJECT (NO) % ABSTAIN %

Deliberations / Issues related to EGM

1. To decide on the managements proposal to amend the Companys Bylaws, as detailed in the

comparative table in Annex VI of the Management Proposal disclosed to the market:

(i) Amend articles 1 (§1), 13, 16, 24, 30 (§5), 36 (caput), 44 (caput) and 49 (caput) to adapt to the

Novo Mercado Regulation of B3 S.A. – Brazil, Bolsa, Balcão;

52.101.038              100,00% -                           0,00% -                           0,00%

2. To decide on the managements proposal to amend the Companys Bylaws, as detailed in the

comparative table in Annex VI of the Management Proposal disclosed to the market: 

(ii) Amend article 9 to adjust the period for calling meetings of publicly-held companies, pursuant to

Law No. 14.195/2021;

52.101.038              100,00% -                           0,00% -                           0,00%

3. To decide on the managements proposal to amend the Companys Bylaws, as detailed in the

comparative table in Annex VI of the Management Proposal disclosed to the market:

(iii) Include in article 2 the following activities in the Companys corporate purpose: (a) exploitation of

brands, patents and any other industrial and intellectual property rights; and (b) development of

franchising activity, either as franchisor or franchisee;

52.101.038              100,00% -                           0,00% -                           0,00%

4. To decide on the managements proposal to amend the Companys Bylaws, as detailed in the

comparative table in Annex VI of the Management Proposal disclosed to the market:

(iv) Adjust articles 1 (§2), 2 (e), 10, 18 (§2), 19 (caput and §2), without any expected legal and

economic effects;

52.101.038              100,00% -                           0,00% -                           0,00%

5. To decide on the managements proposal to amend the Companys Bylaws, as detailed in the

comparative table in Annex VI of the Management Proposal disclosed to the market:

(v) Exclude articles 5 (§4), 16 (§1), 21 (t, v), 36 Sole Paragraph, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 (§1),

45, 46 and 47 to adapt to the Novo Mercado Regulation of B3 SA – Brasil, Bolsa, Balcão.

52.101.038              100,00% -                           0,00% -                           0,00%

6. To approve the renumbering and consolidation of the Companys Bylaws in order to incorporate

the changes suggested in the items (i), (ii), (iii), (iv) and (v).
52.101.038              100,00% -                           0,00% -                           0,00%

SUMMARIZED VOTING MAP - SECURITIES' REGISTRAR - EGM APRIL 25, 2022

RESOLUTION DESCRIPTION
NUMBER OF SHARES
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