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 enviado pelo Escriturador

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”) comunica aos acionistas e ao mercado em geral que, nos termos da Instrução CVM nº 481/09,
conforme alterada, e da Deliberação CVM nº 741/15, recebeu na data de hoje o mapa de votação enviado pelo
escriturador da Companhia (Itaú Corretora de Valores S.A.), referente às instruções de votos a distância
recebidas pelos agentes de custódia e diretamente pelo escriturador em relação à Assembleia Geral Ordinária
da Companhia, a ser realizada em 22 de abril de 2021.

As informações do mapa sintético encontram-se na tabela anexa.

São Paulo, 20 de abril de 2021

Cristina Anne Betts
Vice-Presidente de Finanças e Diretora de Relações com Investidores
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Mapa Sintético enviado pelo Escriturador
Assembleia Geral Ordinária (AGO) - 22/04/2021 às 10h

Código da
Descrição da Deliberação
Deliberação
1
1 - 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 2020.
2

2 - Destinação do lucro líquido do Exercício social encerrado em 31/12/2020, no valor de R$
202.242.435,00, da seguinte forma:;;(a) Constituição da reserva legal: R$ 10.112.121,75; ;;(b)
Montante total de dividendos a ser distribuído: R$ 50.000.000,00, ou R$ 0,28387514 por
ação*, a serem pagos da seguinte forma: 50% (R$ 25.000.000,00) pagos em 15/06 e 50%
(R$25.000.000,00) pagos em 15/12;;* Trata-se do cálculo básico de provento por ação
(divisão do provento do período, atribuído aos detentores de ações da controladora, pela
quantidade total de ações emitidas pela Companhia excluídas das ações em tesouraria na
data deste documento). O valor por ação para o ano proposto poderá sofrer alteração
dependendo do número de ações em tesouraria na data da declaração de pagamento dos
dividendos (22/04/2021).;;(c) Constituição da reserva de lucros: R$ 142.130.313,25.
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3 - Aprovação da proposta de remuneração global, para o ano de 2021, dos membros do
Conselho de Administração de R$ 1.694.640,00 e da Diretoria Estatutária de R$
23.087.411,71.

4

4 - Deseja solicitar a instalação do Conselho Fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404 de
1976?

Nome do Candidato

Voto

Percentual
de Voto

ABSTER-SE
REJEITAR
APROVAR
ABSTER-SE

-

Quantidade total de
ações por deliberação
2.182.212
75.000
25.714.358
0

REJEITAR

-

0

APROVAR

-

27.971.570

ABSTER-SE
REJEITAR
APROVAR
ABSTER-SE
NÃO
SIM

-

107.320
647.179
27.217.071
425.742
2.313.037
25.232.791
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