Mapa de Votação à Distância Sintético – D-1
Empresa: Multiplus S/A
Tipo de Assembleia: Assembleia Ordinária
Data da Assembleia: 27/04/2018

Hora da Assembleia: 10:30

Período de votação: 28/03/2018

Até:

20/04/2018
Quantidade de Ações
Aprovar
Rejeitar
Abster-se
(Sim)
(Não)

Descrição da Deliberação
001 – a). Tomar as contas dos administradores, examinar,
discutir e votar o relatório da administração, as
demonstrações financeiras e o parecer dos auditores
independentes relativos ao exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2017.
002 – b). Deliberar sobre a destinação do resultado do
exercício social.
003 – c). Ratificar as aprovações de distribuição de
dividendos e juros sobre capital próprio, os quais foram
pagos antecipadamente e imputados aos dividendos
mínimos obrigatórios relativos ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2017, conforme deliberado nas
respectivas Reuniões do Conselho de Administração.
004 – d). Indicação de todos os nomes que compõem a chapa
única.
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?
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?
Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa
para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser atribuída.
008 – e). Informar os valores efetivamente pagos como
remuneração global da administração referente ao exercício
social encerrado em 2017, bem como aprovar a verba
destinada à remuneração global da administração, para o
exercício social de 2018.
De acordo com o art. 141 da Lei nº 6.404/76, deseja requerer
a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do
Conselho de Administração?
Em cumprimento à legislação, a Companhia questiona se há
interesse dos acionistas na instalação do Conselho Fiscal.
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