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COMPANHIA ABERTA

Mapa de votação sintético consolidado (Boletim de Voto a Distância) para as
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária a serem realizadas em
26.04.2017

A CIA. HERING (BM&FBOVESPA: HGTX3), divulga aos seus acionistas e ao
mercado em geral, nos termos da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e da
Instrução CVM nº 481/09, conforme alteradas, o mapa sintético (Anexo) que
consolida as instruções de voto proferidas a distância por seus acionistas para cada
uma das matérias que serão examinadas, discutidas e votadas nas Assembleias
Gerais Ordinária e Extraordinária a serem realizadas cumulativamente no próximo
dia 26 de abril de 2017, com as indicações do total de aprovações, rejeições e
abstenções para cada matéria constante da Ordem do Dia.

São Paulo, 25 de abril de 2017.

Frederico de Aguiar Oldani
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada
no dia 26 de abril de 2017
Mapa Sintético Consolidado de Votação

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Descrição da Deliberação
1 - Tomar as contas dos Administradores,
examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras, acompanhadas das Notas Explicativas
e do relatório dos Auditores Independentes,
relativas ao exercício social encerrado em
31/12/2016.
2 - Deliberar sobre a destinação do resultado do
exercício social encerrado em 31/12/2016, a
ratificação da distribuição de dividendos e juros
sobre o capital próprio deliberados pelo Conselho
de Administração “ad referendum” da Assembleia
Geral Ordinária e a proposta de distribuição
adicional de dividendos, mediante a utilização de
parcela da Reserva de Retenção de Lucros
constituída em exercícios anteriores, nos seguintes
termos: (i);R$ 9.970.826,39 para a constituição de
Reserva Legal; (ii);R$ 130.226.174,03 para a
Reserva de Subvenção de Incentivos Fiscais;
(iii);R$ 124.067.157,83 distribuídos a título de
dividendos e juros sobre o capital próprio,
aprovados e já pagos aos acionistas. Deste
montante o valor de R$ 59.343.132,67, foi pago
utilizando-se parte do lucro auferido no exercício de
2016 e o valor de R$ 64.724.025,16 foi distribuído
utilizando-se parcela da Reserva de Retenção de
Lucros constituída em exercícios anteriores; (iv);R$
74.998.047,49 a título de dividendos adicionais,
correspondente ao valor de R$ 0,4661 por ação,
excetuando-se as ações em tesouraria, mediante
aproveitamento de parcela da Reserva de Retenção
de Lucros constituída em exercícios anteriores.
3 - Aprovação da proposta da administração de
definição do número de 07 (sete) membros a
compor o Conselho de Administração da
Companhia, com prazo de mandato que se
encerrará na Assembleia Geral Ordinária a ser
realizada em 2019.
4 - 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?
5 - Indicação de todos os nomes que compõem a
chapa.
6 - 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?
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7 - Em caso de adoção do processo de eleição por
voto múltiplo, os votos correspondentes às suas
ações devem ser distribuídos, nos seguintes
percentuais, pelos membros da chapa que você
escolheu?
8 - Visualização de todos os candidatos que
compõem a chapa para indicação da %
(porcentagem) dos votos a ser atribuída.
Fábio Colletti Barbosa - [ ] %
Fabio Hering - [ ] %
Ivo Hering - [ ] %
Marcelo Pereira Lopes de Medeiros - [ ] %
Marcio Guedes Pereira Junior - [ ] %
Marcos Barbosa Pinto - [ ] %
Patrick Charles Morin Junior - [ ] %
9 - Deliberar acerca da remuneração global anual
para o exercício de 2017, no montante de R$
34.471.280,34
(trinta
e
quatro
milhões,
quatrocentos e setenta e um mil, duzentos e oitenta
reais e trinta e quatro centavos), para o Conselho
de Administração, Diretoria e Conselho Consultivo
da Companhia.
10 - Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal,
nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976?
11 - Deliberar sobre a proposta para o aumento do
capital social no montante de R$ 1.268.675,23, sem
a emissão de novas ações, mediante a
capitalização da reserva de incentivos fiscais de
reinvestimento de Imposto de Renda, anoscalendário 2011, 2012 e 2013, com a consequente
alteração do artigo 5º do Estatuto Social.
12 - Autoriza a lavratura da ata dessa Assembleia
em forma sumária, conforme parágrafo 1º do Artigo
130 da Lei nº 6.404, de 1976?
13 - Autoriza a publicação da ata dessa
Assembleia, com omissão dos nomes dos
acionistas, conforme parágrafo 2º do Artigo 130 da
Lei nº 6.404, de 1976?
14 - Caso seja necessária a realização de segunda
convocação para AGOE, as instruções de voto
contidas neste Boletim podem ser consideradas
também na hipótese de realização da AGOE em
segunda convocação?
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