
 

 

 

 

WETZEL S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

CNPJ/MF Nº 84.683.671/0001-94 
NIRE 42 3 0002528-3 

COMPANHIA ABERTA – CVM N° 1199-1 
 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  

 
MAPA SINTÉTICO CONSOLIDADO DE VOTO A DISTÂNCIA 

 

 
A WETZEL S.A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“Companhia” ou “Wetzel”), nos termos da Instrução CVM nº 

481/09, conforme alterada, divulga aos seus acionistas e ao mercado em geral o mapa sintético consolidado 

de votação a distância por seus acionistas, identificando quantas aprovações, rejeições ou abstenções 

recebeu cada item constante no boletim de voto a distância, que dispõe sobre as matérias a serem 

submetidas à deliberação  da Assembleia Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 26/04/2019. 

A Companhia informa que foi recebido um boletim de voto a distância por meio de agente de custódia ao 

depositário central e/ou escriturador e nenhum endereçado diretamente à ela. 

 

A Companhia esclarece que o exercício do direito de voto à distância, por meio do preenchimento e entrega 

de boletim de voto à distância, não impede o comparecimento do acionista na Assembleia e o exercício 

presencial de voto, hipótese na qual a mesa da Assembleia desconsiderará a instrução de voto à distância, 

nos termos do art. 21-W, § 5º, inc. I, da Instrução da CVM nº 481/09. 

 

A Companhia alerta ainda que as informações constantes do mapa de votação sintético ora divulgado, em 

atendimento ao disposto no art. 21-T, § 2º e 21-W, § 3º, da Instrução da CVM nº 481/09, podem não 

representar os resultados das votações relativas às matérias que serão submetidas à deliberação na 

Assembleia, tendo em vista que referido mapa de votação compreende tão somente os votos proferidos à 

distância. 

 

Joinville-SC, 25 de abril de 2019.  
 
 
 

Márcia Hermann 
Diretora Executiva e de Relações com Investidores 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovar/Sim Rejeitar/Não   Abster-se

1

Aprovar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar 

as demonstrações financeiras relativas ao exercício social 

encerrado em 31/12/2018.

0 0 0

2

Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício encerrado 

em 31/12/2018 para conta de prejuízos acumulados, declarando-

se inexistente a hipótese de distribuição de dividendos.

0 0 0

3
Fixar a remuneração global dos administradores, no valor de R$ 

2.000.000,00, conforme Proposta da Administração.
0 0 0

100 EO                        

40.800 EP 
0 04

Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 

161 da Lei 6.404/1976?                                                                                                           

Obs: Esta deliberação não é objeto da AGO, mas foi inserida em 

atendimento ao disposto no art. 21-K, parágrafo único, da ICVM 

481, haja vista a Companhia não possuir um Conselho Fiscal 

permanente.
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