CNPJ/MF 71.673.990/000177

NATURA COSMÉTICOS S.A.
Companhia Aberta

NIRE 35.300.143.183

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS EM 20 DE ABRIL DE 2018
MAPA SINTÉTICO FINAL DE VOTAÇÃO
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 final de votação que consolida as instruções
de votos a distância proferidas por seus acionistas e as instruções de voto proferidas
presencialmente para cada uma das matérias submetidas à deliberação das Assembleias Gerais
Ordinária e Extraordinária realizadas em 20 de abril de 2018. As informações do mapa sintético
encontram-se na planilha anexa.

São Paulo, 20 de abril de 2018.
NATURA COSMÉTICOS S.A.

JOÃO PAULO BROTTO GONÇALVES FERREIRA
Diretor Presidente e Diretor de Finanças e de Relações com Investidores
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Mapa Sintético
Código da
Deliberação

1°

2°

3°

4°

5°

Matérias Deliberadas
(i) Tomar as contas dos administradores relativas
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2017
(ii) Examinar, discutir e votar 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
Examinar, discutir e votar as propostas de
orçamento de capital para o ano de 2018, de
destinação do lucro líquido do exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2017 e ratificar
as distribuições antecipadas de dividendos e de
juros sobre capital próprio intermediários
Definir o número de membros que comporão o
Conselho de Administração da Companhia com
prazo de 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
Eleger os membros do Conselho de
Administração da Companhia
Fixar a 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
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Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Natura Cosméticos S.A. realizada
em 20.4.2018
Favor

%

Contra

%

Abstenção

%

252.860.717

58,75%

0

0,00%

99.403.036

23,10%

340.231.259

79,05%

0

0,00%

12.032.494

2,80%

351.900.964

81,76%

0

0,00%

362.789

0,08%

352.263.753

81,84%

0

0,00%

0

0,00%

347.489.065

80,73%

2.675.888

0,62%

2.098.800

0,49%

345.079.382

80,26%

3.792.095

0,88%

3.005.672

0,70%

6°

demonstrações financeiras do exercício social a
ser encerrado em 31 de dezembro de 2018
Deliberar sobre a harmonização do estatuto
social com o novo Regulamento do Novo
Mercado,
conforme
a
Proposta
da
Administração e consolidação do estatuto social
da Companhia
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353.503.886

82,13%

0

0,00%

0

0,00%

