IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A
CNPJ/MF Nº 51.218.147/0001-93
NIRE Nº 35.300.095.618
Companhia Aberta

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Mapa sintético consolidado de voto à distância

Iguatemi Empresa de Shopping Centers S/A, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Angelina Maffei Vita, n° 200, Jardim Paulistano, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.218.147/0001-93
(“Companhia”), nos termos da Instrução CVM nº 481/09, conforme alterada, e da Deliberação CVM nº 741/15,
divulga aos acionistas e ao mercado em geral o mapa de votação sintético consolidando as instruções de voto
proferidas à distância para cada item constante no boletim de voto à distância referente à assembleia geral
ordinária da Companhia, a ser realizada em 19 de abril de 2018.

As informações do mapa sintético consolidado encontram-se na planilha anexa.

São Paulo, 18 de abril de 2018

Cristina Anne Betts
Diretor de Relações com Investidores
Iguatemi Empresa de Shopping Centers S/A
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Mapa sintético consolidado de voto à distância
Assembleia Geral Ordinária (AGO) - 19/04/2018 às 10h

Código da
Deliberação

1

Descrição da Deliberação

Definição do número de 6 (seis) membros para compor o Conselho de Administração
da;Companhia, com base nos limites previstos no Estatuto Social.

4

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?

6

Quantidade
total de ações
por deliberação

ABSTER-SE

-

3.163.391,00

REJEITAR

-

45.400,00

APROVAR

-

14.809.524,00

REJEITAR

-

74.910,00

APROVAR

-

17.943.405,00

ABSTER-SE

-

16.686.851,00

REJEITAR

-

745.349,00

APROVAR

-

586.115,00

CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI

APROVAR

-

15.768.935,00

CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI

REJEITAR

-

2.249.380,00

CARLOS JEREISSATI

APROVAR

-

15.814.335,00

CARLOS JEREISSATI

REJEITAR

-

2.203.980,00

PEDRO JEREISSATI

APROVAR

-

15.768.935,00

PEDRO JEREISSATI

REJEITAR

-

2.249.380,00

SIDNEI NUNES

APROVAR

-

14.141.710,00

SIDNEI NUNES

REJEITAR

-

3.876.605,00

JOSE CASTRO ARAUJO RUDGE

APROVAR

-

18.018.315,00

PEDRO SANTOS RIPPER

APROVAR

-

16.391.090,00

PEDRO SANTOS RIPPER

REJEITAR

-

1.627.225,00

ABSTER-SE

-

17.424.800,00

SIM

-

593.515,00

Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das contas da diretoria e das
Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao Exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017.
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5

Percentual
de Voto

Nome do Candidato

Indicação de candidatos ao conselho de administração (o acionista poderá indicar tantos
candidatos quanto for o número de vagas a serem preenchidas na eleição geral).

Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às suas
ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos candidatos que você escolheu?

Voto

2

Código da
Deliberação

7

8

9

Descrição da Deliberação

Visualização de todos os candidatos para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser atribuída

Caso tenha deixado as deliberações 5, 6 e 7 em branco e seja titular ininterruptamente das ações
com as quais votam durante os 3 (três) meses imediatamente anteriores à realização da
assembleia, deseja solicitar a eleição em separado de membro do Conselho de Administração,
nos termos do art. 141, § 4º, I, da Lei das S.A.? Caso 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.
Aprovação da proposta de remuneração global, para o ano de 2018, dos membros do Conselho
de Administração de R$ 1.248.480,00 e da Diretoria Estatutária de R$ 22.864.461,94.
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Instalação do Conselho Fiscal.

11

Destinação do lucro líquido do Exercício social encerrado em 31/12/2017, no valor de R$
215.726.026,52, da seguinte forma: (i) Montante total de dividendos a ser distribuído: R$
120.000.000,00 (considerado o total de ações da companhia), ou R$ 0,67945715 por ação*, a
serem pagos da seguinte forma: (a) 50% no dia 18 de maio de 2018; e (b) 50% no dia 18 de
setembro de 2018; (ii) Montante total para constituição da reserva legal: R$ 10.786.301,33; (iii)
Montante total de retenção de lucros no valor de R$ 84.939.725,19.
* Trata-se do cálculo básico de dividendos por ação (divisão do provento do período, atribuído
aos detentores de ações da controladora, pela quantidade de ações emitidas pela Companhia). O
valor por ação dos dividendos poderá sofrer alteração dependendo do número de ações em
tesouraria na data da declaração de pagamento dos dividendos (19 de abril de 2018).

Percentual
de Voto

Quantidade
total de ações
por deliberação

CARLOS FRANCISCO RIBEIRO JEREISSATI

14,56%

86.399,59

CARLOS JEREISSATI

14,56%

86.399,59

PEDRO JEREISSATI

14,56%

86.399,59

SIDNEI NUNES

14,56%

86.399,59

JOSE CASTRO ARAUJO RUDGE

20,87%

123.854,59

PEDRO SANTOS RIPPER

20,87%

123.854,59

ABSTER-SE

-

13.661.370,00

REJEITAR

-

212.949,00

APROVAR

-

4.143.996,00

ABSTER-SE

-

45.400,00

REJEITAR

-

11.882.259,00

APROVAR

-

6.090.656,00

ABSTER-SE

-

1.627.225,00

REJEITAR

-

7.400,00

APROVAR

-

16.383.690,00

APROVAR

-

18.018.315,00

Nome do Candidato

Voto

3

