CIELO S.A.
CNPJ/MF 01.027.058/0001-91
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO (BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA) PARA AS ASSEMBLEIAS
GERAIS DE 12.04.2017
A Cielo S.A. informa aos seus acionista e ao mercado em geral, nos termos da Instrução CVM
nº 481/09, conforme alterada, que recebeu nesta data o mapa sintético de votação (Anexo),
relativo às instruções de votos, consubstanciadas em boletins de voto a distância recebidos do
escriturador para cada uma das matérias que serão examinadas, discutidas e votadas nas
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária a serem realizadas cumulativamente no próximo
dia 12 de abril, com as indicações do total de aprovações, rejeições e abstenções para cada
matéria constante da Ordem do Dia.

Barueri, 10 de abril de 2017

Clovis Poggetti Junior
Vice-Presidente Executivo de Finanças e Diretor de Relações com Investidores

CIELO S.A.
CNPJ/MF 01.027.058/0001-91
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
MAPA SINTÉTICO ENVIADO PELO ESCRITURADOR

Quantidade de Ações
Descrição da Deliberação

Aprovar
(Sim)

Rejeitar
(Não)

Abster-se

0001 - (i) Tomar as contas dos administradores, examinar e
votar o Relatorio da Administracao e as Demonstracoes
Financeiras e Contabeis, acompanhadas dos pareceres do
Conselho Fiscal, dos Auditores Independentes e do Comite
de Auditoria, referentes ao exercicio social findo em 31 de
dezembro de 2016.

212.844

-

431.918

0002 - (ii) Deliberar sobre a destinacao do lucro liquido
do exercicio de 2016, que compreendera a aprovacao da
proposta de orcamento de capital e a ratificacao do
montante de proventos distribuidos.

638.034

-

6.728

0003 - (iii) Deliberar sobre a proposta de remuneracao
global dos administradores e conselheiros fiscais para o
exercicio social de 2017.

212.841

3

431.918

0004 - (iv) Eleger, nos termos do art. 15, 4 do Estatuto
Social, em decorrencia de renuncia, tres membros do
Conselho de Administracao da Companhia, previamente
indicados pelo referido orgao social em reunioes realizadas
em 26 de janeiro de 2017 e 10 de marco de 2017, os quais
deverao completar o mandato dos Conselheiros
renunciantes ate a Assembleia Geral Ordinaria de 2018.

606.034

-

38.728

606.034

-

38.728

Candidato: Marcelo Augusto Dutra Labuto
0005 - (iv) Eleger, nos termos do art. 15, 4 do Estatuto
Social, em decorrencia de renuncia, tres membros do
Conselho de Administracao da Companhia, previamente
indicados pelo referido orgao social em reunioes realizadas
em 26 de janeiro de 2017 e 10 de marco de 2017, os quais
deverao completar o mandato dos Conselheiros
renunciantes ate a Assembleia Geral Ordinaria de 2018.
Candidato: Romulo de Mello Dias

0006 - (iv) Eleger, nos termos do art. 15, 4 do Estatuto
Social, em decorrencia de renuncia, tres membros do
Conselho de Administracao da Companhia, previamente
indicados pelo referido orgao social em reunioes realizadas
em 26 de janeiro de 2017 e 10 de marco de 2017, os quais
deverao completar o mandato dos Conselheiros
renunciantes ate a Assembleia Geral Ordinaria de 2018.

606.034

-

38.728

34.021
34.024
34.021
34.021
34.024
-

-

644.762
610.741
644.762
610.738
610.741
610.741
644.762
644.762
610.738
644.762

0008 - (vi) Deliberar sobre a proposta para o aumento do
capital social mediante capitalizacao de parcela da
reserva de lucros, com a emissao de novas acoes a serem
distribuidas aos acionistas, gratuitamente, a titulo de
bonificacao, nos termos do artigo 169 da Lei n. 6.404/76.

638.034

-

6.728

0009 - (vii) Aprovar a consolidacao do Estatuto Social da
Companhia.

638.034

-

6.728

Candidato: Alberto Monteiro de Queiroz Netto
0007 - Indicacao de candidatos ao conselho fiscal (o
acionista podera indicar tantos candidatos quanto for o
numero de vagas a serem preenchidas na eleicao geral)
Candidatos: CARLOS ROBERTO MENDONCA DA SILVA
EDMAR JOSE CASALATINA TITULAR
FLAVIO SABA SANTOS ESTRELA SUPLENTE
HAROLDO REGINALDO LEVY NETO - TITULAR
HERCULANO ANIBAL ALVES TITULAR
JOEL ANTONIO DE ARAUJO TITULAR
KLEBER DO ESPIRITO SANTO SUPLENTE
MARCELO SANTOS DALL OCCO TITULAR
MILTON LUIZ MILIONI - SUPLENTE
INDEPENDENTE
SIGMAR
MILTON MAYER FILHO SUPLENTE

