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MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO – ESCRITURADOR
(BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA)

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A Metalfrio Solutions S.A. (“Companhia”), nos termos do disposto na Instrução CVM nº
481/2009, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral, que de acordo com o mapa
sintético de votação (anexo), não houve instruções de votos, via boletins de voto a distância,
recebidos do banco escriturador, para cada uma das matérias que serão examinadas,
discutidas e votadas nas Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no próximo dia 27 de abril
de 2018, às 14h30m.

São Paulo, 25 de abril de 2018.

Frederico da Silveira Moraes
Diretor de Relações com Investidores

MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO - ESCRITURADOR
Quantidade de Ações
Descrição da Deliberação
Deliberação Simples
1. Exame e aprovação do relatório da administração e as
demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2017.
Questão Simples
2. Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição
do conselho de administração, nos termos do artigo 141 da Lei nº
6.404/76?
Eleição do conselho de administração por chapa única
Chapa Única
- Marcelo Faria de Lima – Presidente do Conselho
- Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra – Vice-Presidente do
Conselho
- Carlos de Camargo Penteado Braga - Conselheiro
- Livinston Martins Bauermeister - Conselheiro
- Hélio Marcos Coutinho Beltrão - Conselheiro
3. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - Chapa Única
4. Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de
integrá-la, os votos correspondentes às suas ações podem continuar
sendo conferidos à chapa escolhida?
5. 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?
6. Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para
indicação da % (porcentagem) dos votos a ser atribuída.
- Marcelo Faria de Lima
- Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra
- Carlos de Camargo Penteado Braga
- Livinston Martins Bauermeister
- Hélio Marcos Coutinho Beltrão
Deliberação Simples
7. Caso tenha deixado as deliberações 3, 4, 5, e 6 em branco e seja
titular ininterruptamente das ações com as quais vota os 3 meses
imediatamente anteriores à realização da assembleia, deseja solicitar a
eleição em separado de membro do Conselho de Administração, nos
termos do artigo 141, parágrafo 4º, I, da Lei nº 6.404/76? Caso opte por
“não” ou “abster-se”, suas ações não serão computadas para fins de
requerimento de eleição em separado de membro do Conselho de
Administração.
Questão Simples
8. Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art.
161 da Lei nº 6.404/76?
Deliberação Simples
9. Deliberar sobre a remuneração dos administradores da Companhia
para o exercício social de 2018, no valor total de 4.115.742,59 (quatro
milhões, cento e quinze mil, setecentos e quarenta e dois reais e
cinquenta e nove centavos).
Deliberação Simples
10. Alterar o veículo de divulgação utilizado para as publicações legais
da Companhia para o jornal Valor Econômico.
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