Mapa Sintético Final AGO Lojas Americanas S.A.
Deliberação
1. Tomada das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao
exercício encerrado em 31.12.2019.
2. Aprovar orçamento de capital para o exercício social de 2020, para os fins do art. 196, da Lei Nº 6404/76, nos termos
do anexo II da Proposta da Administração.

Ativo

Aprovar

Abstenções

Rejeitar

ON

430.013.236

-

9.563.891

ON

431.944.162

-

7.632.965

ON

431.944.162

-

7.632.965

ON

431.944.162

-

7.632.965

ON

1.193.606

382.686.783

55.696.738

ON

430.950.193

960.014

7.666.920

1.138.133.438

14.245.529

29.004.381

ON

331.568.809

-

-

ON

47.486.247

-

-

PN

29.789.723

-

-

PN

9.565.007

-

-

11. Fixar a remuneração global dos administradores, a ser paga no exercício social de 2020, seja fixada no montante
anual de até R$ 47.138.571, corrigidos mensalmente pelo IGP-DI, o qual, acrescido do montante de até R$ 21.312.060,
referentes às despesas associadas ao reconhecimento do valor justo das opções de compra de ações objeto de outorga
pela Companhia, totaliza o montante de até R$ 68.450.631, para os administradores.

ON

431.421.499

522.663

7.632.965

12. Se instalado, fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal.

ON

431.910.207

-

7.666.920

3. Deliberar que seja aprovada a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício encerrado em
31.12.2019, nos termos indicados nas Demonstrações Financeiras e detalhados no anexo III da Proposta da
Administração, elaborado em conformidade com o artigo 9º, §1º, inciso II da ICVM 481.
4. A administração da Companhia propõe que o Conselho de Administração seja composto por 7 (sete) membros
efetivos com mandato de 2 (dois) anos, até a Assembleia Geral Ordinária de 2022.
5. 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. 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 Lojas
Americanas S.A.
10. Deseja solicitar a instalação do Conselho Fiscal, nos termos do artigo 161 da Lei nº 6.404/76?
Vicente Antonio de Castro Ferreira (indicado pelo controlador)
André Amaral de Castro Leal (Suplente)
Márcio Luciano Mancini (indicado por minoritários ON)
Pedro Carvalho de Mello (suplente)
Ricardo Scalzo (indicado por minoritários PN)
Carlos Alberto de Souza (Suplente)
Antônio Edson Maciel dos Santos (indicado por minoritários PN)
Adilson Herrero (Suplente)

ON+PN

Mapa Sintético Final AGE Lojas Americanas S.A.
Deliberação
1. Alterar o Estatuto Social da Companhia para detalhar o objeto social, com a inclusão de novos itens, conforme indicado
na Proposta da Administração, sem alteração da atividade básica original.
2. Atualizar os compromissos da administração da Companhia relacionados à governança e sustentabilidade, bem como
alterar a quantidade de membros da diretoria e criar o cargo de Diretor Presidente, com o objetivo de adequar a estrutura
da diretoria para suportar os desafios de crescimento estabelecidos para o Universo Americanas – “Tudo. A toda hora. Em
qualquer lugar.”

Ativo

Aprovar

Rejeitar

Abstenções

ON

434.269.973

-

7.632.965

ON

434.269.973

-

7.632.965

3. Atualizar o caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, contemplando os aumentos de capital aprovados pelo
Conselho de Administração, dentro do limite do capital autorizado, em reuniões realizadas em 23 de julho de 2019, 30 de
setembro de 2019 e 31 de outubro de 2019.

ON

434.269.973

-

7.632.965

4. Consolidar o Estatuto Social da Companhia.

ON

434.269.973

-

7.632.965

