Mapa Sintético Escriturador AGO Lojas Americanas
Deliberação

Ativo

Aprovar

Abstenções,
Brancos, Nulos e
Vedados

Rejeitar

1. Tomada das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras
relativas ao exercício encerrado em 31.12.2020.

ON

76.301.234

-

5.537.973

2. Deliberar que seja aprovada a destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício encerrado
em 31.12.2020, nos termos indicados nas Demonstrações Financeiras e detalhados no anexo II da Proposta
da Administração, elaborado em conformidade com o artigo 9º, §1º, inciso II da ICVM 481.

ON

81.398.680

440.527

-

3. Deseja solicitar a instalação do Conselho Fiscal, nos termos do artigo 161 da Lei nº 6.404/76?

ON

78.673.341

1.069.318

2.096.548

4. Fixar a remuneração global dos administradores, a ser paga no exercício social de 2021, seja fixada no
montante anual de até R$ 44.847.385, corrigidos mensalmente pelo IGP-DI, o qual, acrescido do montante
de até R$ 23.399.078, 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$ 68.246.463, para os
administradores.

ON

78.673.341

3.165.866

-

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

ON

81.789.032

-

50.175
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1. 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 e os aumentos de capital privados aprovados
pelo Conselho de Administração dentro do limite do capital autorizado, homologados em 14 de julho de 2020 e
01 de março de 2021

ON

78.637.469

-

2.922.764

2. Consolidar o Estatuto Social da Companhia.

ON

81.560.233

-

-

