CNPJ/ME 71.673.990/0001-77

NATURA COSMÉTICOS S.A.
Companhia Aberta

NIRE 35.300.143.183

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 17 DE SETEMBRO 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° 1.188, Vila Jaguara, inscrita
no CNPJ/ME 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 proferidas presencialmente para cada uma das matérias submetidas à
deliberação da Assemblei Geral Extraordinária a ser realizada em 17 de setembro de 2019. As
informações do mapa sintético encontram-se na planilha anexa.
São Paulo, 17 de setembro de 2019.
NATURA COSMÉTICOS S.A.

JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA FILIPPO
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Mapa Sintético
Item da Ordem
do Dia

1

2
3

Matéria Deliberada

Assembleia Geral Extraordinária da Natura Cosméticos S.A. realizada em 17.09.2019
Favor

%

Assembleia Geral Extraordinária
Aprovação da proposta da administração de
aumento de capital da Companhia em
R$ 1.242.165.000,00 (um bilhão, duzentos e
quarenta e dois milhões, cento e sessenta e
cinco
mil
reais),
elevando-o
de
R$ 468.972.672,72 (quatrocentos e sessenta e
oito milhões, novecentos e setenta e dois mil,
seiscentos e setenta e dois reais e setenta e dois
centavos) para R$ 1.711.137.672,72 (um
bilhão, setecentos e onze milhões, cento e
trinta e sete mil, seiscentos e setenta e dois
reais e setenta e dois centavos) com
bonificação em ações, sem custo aos
343.473.516
100%
acionistas, mediante a capitalização de parte do
saldo da conta de Reserva de Lucros, nos
termos do artigo 169 da Lei nº 6.404/76, com a
emissão de 432.571.228 (quatrocentos e trinta
e dois milhões, quinhentas e setenta e uma mil,
duzentas e vinte e oito) ações ordinárias,
nominativas, sem valor nominal, que serão
atribuídas aos detentores de ações, na
proporção de 1 (uma) nova ação para cada 1
(uma) ação ordinária já detida na data-base de
17 de setembro de 2019, com a consequente
alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto
Social da Companhia;
Aprovação da alteração do caput do Artigo 6º
do Estatuto Social da Companhia a fim de
343.473.516
100%
aumentar o valor do seu capital autorizado.
Aprovação da consolidação do Estatuto Social
343.473.516
100%
da Companhia.
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