CNPJ/MF 71.673.990/0001-77

NATURA COSMÉTICOS S.A.
Companhia Aberta

NIRE 35.300.143.183

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
A SEREM REALIZADAS EM 12 DE ABRIL DE 2019
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 voto 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 a serem realizadas em 12 de abril de 2019. Considerando que houve
alteração da chapa única proposta pela administração para a inclusão de um membro adicional
proposto pelos acionistas controladores, os votos recebidos às questões 3, 4 e 5 do Boletim de
Voto a Distancia foram considerados como abstenções à proposta dos acionistas controladores.
As informações do mapa sintético encontram-se na planilha anexa.
São Paulo, 12 de abril de 2019.
NATURA COSMÉTICOS S.A.

JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA FILIPPO
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Natura Cosméticos S.A. realizada
em 12.04.2019

Mapa Sintético
Item da Ordem
do Dia

Matérias Deliberadas

Favor

%

Contra

%

Abstenção

%

0

0,00%

230.681.299

53,52%

0

0,00%

349.471

0,08%

0

0,00%

90.453.257

20,98%

0

0,00%

90.453.257

20,98%

47.239.553

10,96%

9.036.383

2,10%

Assembleia Geral Ordinária

1

2

3

4

5

Aprovação do relatório da administração e das
demonstrações financeiras, acompanhadas do
parecer dos auditores externos independentes,
relativos ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018.

130.310.547

30,23%

Aprovação das propostas da administração de
orçamento de capital para o ano de 2019, de
destinação do lucro líquido do exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018 e
360.642.375
83,67%
ratificação das distribuições antecipadas de
dividendos e de juros sobre capital próprio
intermediários.
Aprovação da proposta dos acionistas
controladores de definição do número de 10
membros que comporão o Conselho de
Administração da Companhia, com prazo de
mandato que se encerrará na data de realização
270.538.589
62,76%
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 2020.
Eleição dos membros do Conselho de
270.538.589
62,76%
Administração da Companhia.
Aprovação da proposta da administração de
fixação
da
remuneração
global
dos
administradores da Companhia a ser paga até a
data de realização da assembleia geral ordinária
304.715.910
70,69%
em que os acionistas da Companhia votarem
acerca das demonstrações financeiras do
exercício social a ser encerrado em 31 de
dezembro de 2019.
Assembleia Geral Extraordinária
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1

2

3

Aprovação dos termos de condições do
Programa de Incentivo de Longo Prazo e do
Programa de Coinvestimento da Companhia.
Aprovação de alterações ao Programa de
Outorga de Opção de Compra ou Subscrição de
Ações da Companhia, originalmente aprovado
na assembleia geral extraordinária realizada em
6 de fevereiro de 2015.
Aprovação de alterações ao Segundo Programa
de Outorga de Ações Restritas da Companhia,
originalmente aprovado na assembleia geral
extraordinária realizada em 30 de novembro de
2017.
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284.579.269

66,02%

67.783.379

15,73%

9.036.383

2,10%

308.306.500

71,52%

44.056.148

10,22%

9.036.383

2,10%

308.306.500

71,52%

44.056.148

10,22%

9.036.383

2,10%

