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MAPA FINAL DE VOTAÇÃO DETALHADO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2018

Itautec S.A. – Grupo Itautec, nos termos do artigo 21-W, § 6º, inciso II, da Instrução CVM nº
481/09, conforme alterada, divulga o mapa final de votação detalhado que consolida os votos
proferidos a distância e os votos proferidos presencialmente nas matérias deliberadas na
Assembleia Geral Ordinária de 26 de abril de 2018, contendo os 5 primeiros números da
inscrição do acionista no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas – CNPJ, a posição acionária e os votos por ele proferidos.

São Paulo (SP), 27 de abril de 2018.

Priscila Grecco de Oliveira Neves
Diretora de Relações com Investidores

ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC
Mapa Final de Votação Detalhado
Assembleia Geral Ordinária realizada em 26/04/2018 às 10hs.
CNPJ / CPF
61532

POSIÇÃO
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Itens da pauta da Assembleia:
1. Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2017.
2. Votar a proposta do Conselho de Administração para homologar a destinação do resultado do exercício de 2017.
3. Votar a proposta da Administração para fixar em 4 efetivos e 2 suplentes, o número de membros do Conselho de Administração.
4. Eleição do conselho de administração por chapa única, por indicação dos controladores: Membros Efetivos: Henri Penchas, Olavo Egydio Setubal Júnior, Ricardo
Egydio Setubal, Rodolfo Villela Marino; e Membros Suplentes: Alfredo Egydio Setubal e Ricardo Villela Marino.
5. 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?
6. 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?
7. Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da porcentagem dos votos a ser atribuída: prejudicada, em razão do voto proferido na
questão 6.
8. Votar proposta do Conselho de Administração para fixação da verba global e anual destinada à remuneração dos administradores em até R$ 1,3 milhões para o
Conselho de Administração e Diretoria.
9. Autoriza a lavratura da ata dessa Assembleia em forma sumária, conforme parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei nº 6.404, de 1976?
10. Autoriza a publicação da ata dessa Assembleia, com omissão dos nomes dos acionistas, conforme parágrafo 2º do Artigo 130 da Lei nº 6.404, de 1976?
11. Em caso de segunda convocação dessa Assembleia, as instruções de voto constantes neste Boletim podem ser consideradas também para a realização da
Assembleia em segunda convocação?

