FRAS-LE S.A.
CNPJ 88.610.126/0001-29

Companhia Aberta

Mapa Sintético Final de Votação
Assembleias Geral Ordinária
A Fras-le S.A. (“Companhia”), nos termos do disposto na Instrução CVM nº 481/2009, informa
seus acionistas e ao mercado em geral, o mapa sintético final de votação (em anexo), que
consolida as instruções de votos proferidas a distância e presencialmente por seus acionistas,
para cada uma das matérias que foram examinadas, discutidas e votadas na Assembleia Geral
Ordinária realizada nesta data, com as indicações do total de aprovações, rejeições e
abstenções para cada matéria constante da Ordem do Dia.
Caxias do Sul, 26 de abril de 2018.

Sérgio Lisbão Moreira de Carvalho
Diretor-presidente e de Relações com Investidores

Quantidade De Ações ON

Descrição Da Deliberação
Deliberação Simples
1. Examinar, discutir e votar o relatório anual dos administradores, as demonstrações financeiras,
os pareceres da auditoria independente e do conselho fiscal, referentes ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2017.
Deliberação Simples
2. Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017, de R$ 65.887.301,89, conforme segue:
Reserva Legal de R$ 3.294.365,09;
Reserva geral de lucro (reserva estatutária) de R$ 9.895.442,95
Juros sobre o capital próprio, já distribuídos e imputados aos dividendos de R$ 52.697.493,84
OBS: não remanescem dividendos a pagar, uma vez já pagos, sob a forma de juros sobre o capital
próprio.
Questão Simples
3. 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?
4.Deseja solicitar a eleição em separado de membro do conselho de administração, nos termos do
art. 141, § 4º, I, da Lei 6.404, de 1976?
Deliberação Simples
5. Deliberar sobre o número de membros para compor o conselho de administração
Eleição do conselho de administração por candidato
Limite de vagas a serem preenchidas: 5
6. 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)
David Abramo Randon

Aprovar

Rejeitar

Abster-Se

189.422.252

0

79.182

Aprovar

Rejeitar

Abster-Se

189.422.252

0

79.182

Sim

Não

Abster-Se

0

36.082.600

153.418.834

0

36.082.600

153.418.834

Aprovar

Rejeitar

Abster-Se

189.501.434

0

0

Aprovar

Rejeitar

Abster-Se

151.068.588

0

38.432.846

Daniel Raul Randon

152.298.588

0

37.202.846

Astor Milton Schmitt

151.068.588

0

38.432.846

Bruno Chamas Alves

162.494.736

0

27.006.698

Carlos Alberto Araújo Neto

153.418.834

0

36.082.600

Sim

Não

Abster-Se

1.230.000

10.196.148

178.075.286

7. 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?
8. Visualização de todos os candidatos para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser atribuída
David Abramo Randon

%
0

0%

Daniel Raul Randon

615.000

5%

Astor Milton Schmitt

0

0%

Bruno Chamas Alves

5.713.074

50%

Carlos Alberto Araújo Neto

5.098.074

45%

Sim

Não

Abster-Se

76.145.496

0

113.355.938

Aprovar

Rejeitar

Abster-Se

32.326.748

10.196.148

146.978.538

Questão Simples
9. Deseja requerer a instalação do Conselho Fiscal?
Eleição do conselho fiscal em separado (ações ordinárias)
10. Indicação de candidatos ao conselho fiscal Indicação de candidatos ao conselho fiscal (o
acionista poderá indicar tantos candidatos quanto for o número de vagas a serem preenchidas na
eleição geral)
Fernando Barbosa de Oliveira (titular) e Glauco Cavalcante Lima (suplente)
Eleição do Conselho Fiscal por candidato – Limite de vagas a serem preenchidas: 2
11. Indicação de candidatos ao conselho fiscal (o acionista poderá indicar tantos candidatos quanto
for o número de vagas a serem preenchidas na eleição geral)
Carlos Osvaldo Pereira Hoff (titular) e Volnei Ferreira de Castilhos (suplente)

Aprovar

Rejeitar

Abster-Se

148.208.538

0

41.292.896

Rogério Luiz Ragazzon (titular) e Renato Francisco Toigo (suplente)

146.978.538

0

42.522.896

Aprovar

Rejeitar

Abster-Se

188.012.516

258.918

1.230.000

Aprovar

Rejeitar

Abster-Se

189.501.434

0

0

Deliberação Simples
12. Fixar a remuneração anual global dos administradores (conselho de administração e diretoria)
para o atual exercício em até R$8.340.482,07, incluídos nesse montante, participação nos
resultados, benefícios de FGTS, pós emprego, plano de saúde e seguro de acidentes pessoais e, ainda,
importância correspondente as contribuições ao INSS, incidentes sobre a remuneração dos
administradores e devida pela Companhia
Deliberação Simples
13. Fixar a remuneração dos membros do conselho fiscal, cabendo para cada membro em exercício, a
importância correspondente a 10% da que, em média, for atribuída a cada Diretor remunerado, não
computados no cálculo os benefícios e a participação nos lucros destes.

