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Rio de Janeiro, 26 de abril de 2018. A Technos S.A. (“Companhia”) comunica, nos 

termos da Instrução CVM nº 481/09, conforme alterada, que teve acesso na data de hoje 

ao mapa sintético de votação relativo à consolidação das instruções de voto transmitidas 

pelos acionistas ao agente de custódia, depositário central e ao escriturador, 

identificando as orientações de voto para cada item constante dos boletins de voto à 

distância, incluindo as matérias submetidas à deliberação das Assembleias Gerais 

Ordinária e Extraordinária, realizadas em primeira convocação em 27 de abril de 2018.  

 

A Companhia esclarece que não recebeu diretamente, na forma do art. 21-B, I, da 

ICVM 481, nenhum boletim de voto a distância, de modo que o mapa anexo mostra o 

resultado consolidado da votação à distância. 

 

As informações do mapa sintético consolidado encontram-se na planilha constante do 

Anexo I. 

 

Rio de Janeiro 26 de abril de 2017 
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Mapa sintético consolidado de voto à distância 
Assembleia Geral Ordinária (AGO) - 27/04/2018 às 10h 

 

Assembleia Geral Ordinária 

Descrição das Deliberações Voto Deliberação 
Quantidade total de ações 

por deliberação 

1 - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório Anual da 
Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do Parecer dos 
Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

APROVAR                                                                                                                  7.571.127,00 

2 - Deliberar sobre a proposta da Administração para a destinação do resultado do exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

APROVAR                                                                                                                  
7.571.127,00 

3 - Deliberar sobre a proposta de orçamento de capital para o exercício social de 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  APROVAR                                                                                                                  7.571.127,00 

4 - Fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de 
2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

REJEITAR                                                                                                                 
7.571.127,00 

5 - Indicação de todos os nomes que compõem a chapa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
REJEITAR                                                                                                                 2.922.780,00 

APROVAR                                                                                                                  4.648.347,00 

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?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

NAO                                                                                                                      
7.571.127,00 

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 membros da chapa que você 
escolheu?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ABSTER-SE                                                                                                                
7.571.127,00 

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

  - 

9 - Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do artigo 161 da lei 6.404 de 1976?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     APROVAR                                                                                                                  7.571.127,00 

10 - 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 abaixo indicados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ABSTER-SE                                                                                                                
7.571.127,00 

11 - Visualização de todos os candidatos para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser atribuída                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        - 



   Mapa sintético consolidado de voto à distância 
Assembleia Geral Extraordinária (AGE) - 27/04/2018 às 10h 

  

   Assembleia Geral Extraordinária 

Descrição das Deliberações Voto Deliberação 
Quantidade total de ações 

por deliberação 

1 - (i);deliberar sobre a alteração do Estatuto Social da Companhia para suprimir seu artigo 46 e seus 
parágrafos, com a consequente extinção da obrigação de efetivação de oferta pública em caso 

aquisição de Participação Relevante, assim entendida  a aquisição de ações de emissão da 
Companhia representativas de 33% (trinta e três por cento) ou mais do seu capital social (“Cláusula 

de Poison Pill”);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

REJEITAR 
27.700,00 

APROVAR 
7.543.427,00 

2 - (ii);aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          APROVAR                                                                                                                  7.571.127,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


