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, 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, 27 de abril de 2017.

Sérgio Lisbão Moreira de Carvalho
Diretor-presidente e de Relações com Investidores
Apuração de Votos dos Acionistas
(presencial e por poletim de voto à distância)

Deliberação
Aprovar
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 2016
Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e
de distribuição de dividendos
Eleger os membros do Conselho Fiscal (acionista controlador)
Rogério Luiz Ragazzon (titular) e Renato Francisco Toigo (suplente)
Carlos Osvaldo Pereira Hoff (titular) e Volnei Ferreira de Castilhos
(suplente)
Eleger membro do conselho fiscal em separado (minoritários)
Fernando Barbosa de Oliveira (titular) e Glauco Cavalcante Lima
(suplente)
Fixar a remuneração anual global dos administradores (conselho de
administração e diretoria) para o atual exercício em até R$ 9.250.428,08,
incluídos nesse montante, participação nos resultados, benefícios de
FGTS, pós-emprego, plano de saúde e seguro de acidentes pessoais e,
ainda, importância correspondente às contribuições ao INSS, incidente
sobre a remuneração dos administradores e devida pela Companhia
Fixar a remuneração dos membros do conselho fiscal, cabendo para
cada membro em exercício, importância correspondente a 10% da que
em média, for atribuída a cada Diretor, não computados no cálculo os
benefícios e a participação nos lucros destes
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