RANDON S.A. Implementos e Participações
CNPJ 89.086.144/0011-98
Companhia Aberta

Mapa Sintético de Votação (Consolidado)
Boletim de Voto à Distância
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
A Randon S.A. Implementos e Participações (“Companhia”), nos termos do disposto na
Instrução CVM nº 481/2009, informa seus acionistas e ao mercado em geral, o mapa sintético de
votação (em 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 no próximo dia 27 de abril
de 2017, às 15 horas e 30 minutos, com as indicações do total de aprovações, rejeições e
abstenções para cada matéria constante da Ordem do Dia.
Caxias do Sul, 26 de abril de 2017.

Geraldo Santa Catharina
Diretor de Relações com Investidores
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Quantidade De Ações
Quantidade/
Voto
Espécie de ações

Descrição Da Deliberação
Deliberação Simples (ON)
1. 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
Questão Simples (ON)
2. Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo na
Eleição do Conselho de Administração?
Eleição do Conselho de Administração por candidato
3. Indicação de candidatos ao conselho de administração (ON)
Raul Anselmo Randon

Alexandre Randon

Pedro Ferro Neto

Ruy Lopes Filho

Derci Alcântara

Aprovar

153.600

Rejeitar
Abster-se
Sim
Não
Abster-Se

0
0
153.600

Aprovar
Rejeitar
Abster-se
Aprovar
Rejeitar
Abster-Se
Aprovar
Rejeitar
Abster-Se
Aprovar
Rejeitar
Abster-Se
Aprovar
Rejeitar
Abster-Se
Sim

153.600

153.600

153.600

153.600
0
0
153.600

4. Em caso de adoção do processo de eleição por voto
múltiplo, deseja distribuir o voto adotado em percentuais
Não
153.600
pelos candidatos? (ON)
5. Visualização de todos os candidatos para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser atribuída (ON)
Raul Anselmo Randon
%
Alexandre Randon
%
Pedro Ferro neto
%
Ruy Lopes Filho
%
Derci Alcântara
%
Sim
18.235.086
6. Deseja requerer a instalação do Conselho Fiscal? (ON e PN)
Não
Abster-Se
Eleição do conselho fiscal em separado (ON)
Aprovar
153.600
7. Indicação de candidatos ao conselho fiscal
Rejeitar
Renato Sobral Pires Chaves (titular) e José Fernando Alves
Gaspar (suplente)
Abster-Se
Aprovar
Eleição do conselho fiscal em separado (PN)
8. Indicação de candidatos ao conselho fiscal
Rejeitar
William Cordeiro (titular) e Thiago Costa Jacinto (suplente)
Abster-Se
9. Indicação de candidatos ao conselho fiscal por candidato (ON)
Aprovar
Maria Tereza Casagrande (titular) e
Rejeitar
Ieda Maria Onzi Perosa (suplente)
Abster-se
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18.352.528

153.600

Ademar Salvador (titular) e
Carlos Osvaldo Pereira Hoff (suplente)
João Carlos Sfreddo (titular) e
Afonso Celso Goulart Martins (suplente)
Deliberação Simples (ON)
10. Fixar a remuneração global dos administradores para o
exercício de 2017 em até R$ 18.807.429,64, para custeio dos
honorários fixos; participação nos resultados; benefícios pós
emprego, plano de saúde e de seguro de acidentes pessoais;
e, encargos relativos a contribuições com INSS.
Deliberação Simples (ON)
11. 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

Aprovar
Rejeitar
Abster-se
Aprovar
Rejeitar
Abster-se

153.600

Aprovar

153.600

153.600

Rejeitar
Abster-Se
Aprovar

153.600

Rejeitar
Abster-Se

Deliberação Simples (ON)
12. Proposta para modificação do Art. 5º do Estatuto Social,
para contemplar o aumento do capital social da Companhia,
homologado pelo Conselho de Administração, dentro do
limite do capital autorizado, na RCA nº 818, realizada em 29
de junho de 2016.
Nova redação proposta: Artigo 5º. O capital social, subscrito
e totalmente integralizado, é de R$ 1.293.169.864,11 (um
bilhão, duzentos e noventa e três milhões, cento e sessenta e
nove mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e onze
centavos), representado por 345.775.809 (trezentos e
quarenta e cinco milhões, setecentas e setenta e cinco mil,
oitocentas e nove) ações, sendo 116.515.527 (cento e
dezesseis milhões, quinhentas e quinze mil, quinhentas e
vinte e sete) ações ordinárias e 229.260.282 (duzentos e
vinte e nove milhões, duzentas e sessenta mil, duzentas e
oitenta e duas) ações preferenciais, todas escriturais e sem
valor nominal.”
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Aprovar

Rejeitar

Abster-Se

153.600

