POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
CNPJ / MF: 81.243.735/0001-48
COMPANHIA ABERTA

MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
A POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (“Companhia”) comunica a seus acionistas e ao mercado em
geral que, nos termos da Instrução CVM nº 481, conforme alterada, recebeu, na data de hoje, do
seu agente escriturador, o mapa sintético de votação relativo às instruções de voto à distância,
identificando quantas aprovações, rejeições ou abstenções recebeu cada matéria constante dos
boletins de voto a distância da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 27 de abril de
2018. As informações do mapa sintético encontram-se na planilha anexa.

Curitiba, 25 de abril de 2018.

Lincon Lopes Ferraz
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

MAPA SINTÉTICO ENVIADO PELO AGENTE ESCRITURADOR
DELIBERAÇÃO

APROVAR

REJEITAR

ABSTENÇÃO

1 - Aprovar as contas dos administradores e as demonstrações
financeiras referentes ao exercício de 2017

2.264.300

-

-

2 - Fixar a remuneração global anual dos Administradores para o
Exercício de 2018, nos termos da Proposta da Administração, no
valor de até R$ 10.182.877,98 (dez milhões, cento e oitenta e dois
mil, oitocentos e setenta e sete reais e noventa e oito centavos). Tal
valor se refere ao período compreendido entre 01 de janeiro e 31 de
dezembro de 2018

2.264.300

-

-

3 - Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - Chapa 1

2.264.300

-

-

4 - 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?

2.264.300

-

-

5 - 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?

2.264.300

-

-

Pedro Santos Ripper

377.232

-

-

Helio Bruck Rotenberg

377.232

-

-

Samuel Ferrari Lago

377.232

-

-

Giem Raduy Guimaraes

377.232

-

-

Rodrigo Cesar Formighieri

377.232

-

-

Francisco Tosta Valim Filho

377.232

-

-

Eleição do conselho de administração por chapa única
Chapa 1:
Pedro Santos Ripper
Hélio Bruck Rotenberg
Samuel Ferrari Lago
Giem Raduy Guimarães
Rodrigo Cesar Formighieri
Francisco Tosta Valim Filho

6 - Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para
indicação da % (porcentagem) dos votos a ser atribuída:

7 - 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?

-

-

2.264.300

8 - Deseja solicitar a eleição em separado de membro do conselho
de administração, nos termos do art. 141, § 4º, I, da Lei nº 6.404, de
1976?

-

-

2.264.300

9 - Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do
art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976?

2.264.300

-

-

10 - Em caso de segunda convocação da Assembleia Geral, as
instruções de voto constantes neste boletim podem ser
consideradas também para a realização em segunda convocação?

2.264.300

-

-

