CNPJ/MF 71.673.990/000177

NATURA COSMÉTICOS S.A.
Companhia Aberta

NIRE 35.300.143.183

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
A SEREM REALIZADAS EM 20 DE ABRIL DE 2018
MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO CONSOLIDADO
NATURA COSMÉTICOS S.A., sociedade por ações de capital aberto, com sede na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Alexandre Colares, n° 1188, Vila Jaguara, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 71.673.990/0001-77 (“Companhia”), nos termos da Instrução CVM n.º
481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada, vem pela presente comunicar aos acionistas
e ao mercado em geral que divulga o mapa sintético de votação que consolida as instruções de
votos a distância proferidas por seus acionistas, as quais foram recebidas pelos agentes de
custódia, pelo escriturador da Companhia e diretamente pela Companhia, identificando quantas
aprovações, rejeições ou abstenções recebeu cada item constante do boletim de voto à distância
para cada uma das matérias submetidas à deliberação das Assembleias Gerais Ordinária e
Extraordinária a serem realizadas em 20 de abril de 2018. As informações do mapa sintético
encontram-se na planilha anexa.

São Paulo, 17 de abril de 2018.
NATURA COSMÉTICOS S.A.

JOÃO PAULO BROTTO GONÇALVES FERREIRA
Diretor Presidente e Diretor de Finanças e de Relações com Investidores

JUR_SP - 29696088v2 2324004.424180

Descrição da Deliberação

Voto Deliberação

Quantidade total
de ações por
deliberação

Assembleia Geral Ordinária

1

2

3

4

APROVAR

71.302.587

ABSTER-SE

11.799.422

Aprovar a proposta da administração de orçamento de capital para o ano de 2018, de destinação do lucro líquido do APROVAR
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 e de ratificação das distribuições antecipadas de dividendos
ABSTER-SE
e de juros sobre capital próprio intermediários.
Aprovar a proposta da administração de definição do número de 9 (nove) membros ou, havendo pedido de eleição
em separado, de 10 (dez) membros, que comporão o Conselho de Administração da Companhia, com prazo de
APROVAR
mandato que se encerrará na data de realização da assembleia geral ordinária em que os acionistas da Companhia
votarem acerca das demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2018.

82.739.220

Aprovar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos auditores
externos independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.

Indicação de todos os nomes que compõem a chapa – Conselho de Administração

80.392.521

REJEITAR

2.597.488

SIM
Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrá-la, os votos correspondentes às suas ações
NÃO
podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida?
ABSTER-SE
6

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?

Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser
atribuída
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83.102.009

APROVAR

ABSTER-SE

5

362.789

112.000
17.547.036
65.442.973
112.000

SIM

17.567.914

ABSTER-SE

65.534.095

ANTONIO LUIZ DA
CUNHA SEABRA

1.909.810,55

GUILHERME
PEIRÃO LEAL

1.909.810,55

PEDRO LUIZ
BARREIROS PASSOS

1.909.810,55

8

9

10

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?

Aprovar a proposta da administração de fixação da remuneração global dos administradores da Companhia a ser
paga até a data de realização da assembleia geral ordinária em que os acionistas da Companhia votarem acerca das
demonstrações financeiras do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2018.

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

ROBERTO DE
OLIVEIRA MARQUE

1.909.810,55

CARLA
SCHMITZBERGER

1.909.810,55

SILVIA FREIRE
DENTES DA SILVA
DIAS LAGNADO

1.909.810,55

FÁBIO COLLETTI
BARBOSA

1.909.810,55

GILBERTO MIFANO

1.909.810,55

PETER BRYCE
SAUNDE

1.909.810,55

SIM

14.677.126

NÃO

7.599.404

ABSTER-SE

60.825.479

APROVAR

76.843.620

REJEITAR

3.451.313

ABSTER-SE

2.807.076

SIM

79.814.933

NÃO

2.796.376

ABSTER-SE

11

Deseja requerer a adoção do voto em separado para eleição do conselho de administração?

SIM

25.814.193

NÃO

7.445.636

ABSTER-SE
12

Caso seja necessária a realização de segunda convocação para AGO, as instruções de voto contidas neste Boletim SIM
podem ser consideradas também na hipótese de realização da AGO em segunda convocação?
NÃO
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490.700

49.842.180
67.959.438
15.142.571

Assembleia Geral Extraordinária
1

Aprovar a proposta de alteração do Estatuto Social, conforme Proposta da Administração e consolidação do Estatuto
APROVAR
Social.

2

SIM
Caso seja necessária a realização de segunda convocação para AGE, as instruções de voto contidas neste Boletim
podem ser consideradas também na hipótese de realização da AGE em segunda convocação?
NÃO
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84.310.042
73.130.174
11.179.868

