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ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Mapa sintético consolidado de votação à distância
A Ser Educacional S.A. (“Companhia”) comunica que, nos termos da Instrução CVM nº 481, de 17 de
dezembro de 2009, conforme alterada, divulga o mapa sintético de votação que consolida as
instruções de votos a distância proferidas por seus acionistas, as quais foram recebidas pelos agentes
de custódia, pelo escriturador da Companhia (Itaú Corretora de Valores S.A.) e diretamente pela
Companhia, identificando quantas aprovações, rejeições ou abstenções recebeu cada item
constante do boletim de voto à distância para cada uma das matérias submetidas à deliberação das
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária a serem realizadas no dia 30 de abril de 2019. As
informações do mapa sintético encontram-se na planilha anexa.
Recife, 29 de abril de 2019
Rodrigo de Macedo Alves
Diretor de Relações com Investidores

Descrição da Deliberação

Voto Deliberação

Quantidade total
de ações por
deliberação

Em Assembleia Geral Ordinária

1

2

3

Realizar a apreciação do relatório da administração e aprovar as contas dos
administradores, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da
Companhia e o parecer dos auditores independentes e do conselho fiscal referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.
Deliberar sobre a aprovação da proposta de destinação do lucro líquido do exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e a distribuição de dividendos, conforme
a proposta da administração, a qual propõe que o lucro líquido da Companhia no
exercício findo em 31 de dezembro de 2018 no montante de R$201.279 mil, seja alocado
da seguinte forma: (i) alocação de 5% do lucro líquido para a reserva legal, no montante
de R$10.064 mil; (ii) distribuição de dividendos no valor de R$36.679 mil; e (iii) alocação
de R$143.411 mil para a constituição da reserva de retenção de lucros com base em
proposta de orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2019.
Aprovar o orçamento de capital para o exercício de 2019, conforme proposta de
orçamento de capital da Companhia apresentada abaixo:
Uso de recursos (R$ mil)
(i) Máquinas, equipamentos, ferramentas, laboratórios e bibliotecas: R$34.451
(ii) Informática (hardware e software) e Intangível: R$29.974
(iii) Construções e instalações: R$17.574
(iv) Capital de giro: R$61.412
Total de investimentos previstos para 2019: R$143.411
As fontes de financiamento para o orçamento de capital da Companhia para o exercício

APROVAR

17.426.277

ABSTER-SE

7.767.722

APROVAR

18.375.439

ABSTER-SE

6.818.560

APROVAR

18.375.439

ABSTER-SE

6.818.560

de 2019 serão:
Fonte de recursos (R$ mil)
Reserva de retenção de lucros, com base no art. 196 da Lei das S.A.: 143.411

4

Aprovar a definição do número de membros do Conselho de Administração, conforme APROVAR
artigo 14 do Estatuto Social. A Administração da Companhia propõe a eleição de 6 (seis)
membros para compor o Conselho de Administração, sendo 3 (três) conselheiros
independentes.

25.193.999

Eleger 6 (seis) membros para o Conselho de Administração da Companhia, para um APROVAR
mandato de 1 (um) ano ou até a assembleia geral ordinária que deliberar sobre os
resultados do exercício de 2019, o que ocorrer primeiro, sendo os candidatos a tais
vagas, conforme proposta dos Acionistas Controladores da Companhia, os seguintes:

24.366.891

José Janguiê Bezerra Diniz – Conselheiro
5

Francisco Muniz Barreto - Conselheiro

REJEITAR

827.108

Janyo Janguiê Bezerra Diniz - Conselheiro
Herbert Steinberg – Conselheiro Independente
Flávio César Maia Luz - Conselheiro Independente

6

Sidney Levy - Conselheiro Independente
Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrá-la, os votos SIM
correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida?
NÃO
ABSTER-SE
-3-

5.841.650
17.542.849
1.809.500

7

Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes SIM
às suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos membros da
NÃO
chapa que você escolheu?

7.695.350
5.980

ABSTER-SE

José Janguiê Bezerra Diniz

16,64

Quantidade total
de ações por
deliberação
892.620,31

Francisco Muniz Barreto

16,66

893.816,31

Janyo Janguiê Bezerra Diniz

16,66

893.816,31

Herbert Steinberg

16,66

893.816,31

Flávio César Maia Luz

16,66

893.816,31

Sidney Levy

16,66

893.816,31

Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da % (porcentagem)
dos votos a ser atribuída:

8

9

17.492.669

% de votos

Instalar o Conselho Fiscal da Companhia, com funcionamento até a próxima assembleia APROVAR
geral ordinária da Companhia, conforme proposta do acionista controlador e da
ABSTER-SE
Administração da Companhia.

18.375.439

Eleger 3 (três) membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia para o APROVAR
mandato até a próxima assembleia geral ordinária da Companhia, conforme proposta
dos acionistas controladores e da Administração da Companhia.

18.375.439

10
Indicação de todos os nomes que compõem a chapa:
Reginaldo Ferreira Alexandre – Efetivo
-4-

6.818.560

ABSTER-SE

6.818.560

SIM
Caso um dos candidatos que compõem a chapa deixe de integrá-la para acomodar a
eleição em separado de que trata os arts. 161, § 4º, e 240 da Lei nº 6.404, de 1976, os NÃO
votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa
escolhida?
ABSTER-SE

5.903.050

Walter Luís Bernardes Albertoni – Suplente
Fernando Eduardo Ramos dos Santos – Efetivo
Antônio Carlos Moreira Ventura – Suplente
Nazareno Habib Ouvidor Bichara - Efetivo
Francisco de Assis Gomes Silva – Suplente

11

12

13

14

Aprovar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração, da APROVAR
Diretoria e do Conselho Fiscal para o exercício social de 2019, conforme especificado na
REJEITAR
proposta da administração, sendo a remuneração global anual dos administradores da
Companhia (Diretoria Estatutária e Conselho de Administração) no valor de R$10.845 ABSTER-SE
mil, e a remuneração global anual dos membros do Conselho Fiscal, de R$ 444 mil.
APROVAR
Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição dos membros do
REJEITAR
Conselho de Administração, nos termos do artigo 141 da Lei das S.A.?
ABSTER-SE
Deseja requerer a adoção do voto em separado, de que trata o artigo 141, §4º da Lei APROVAR
das S.A., para a eleição do Conselho de Administração?
REJEITAR
ABSTER-SE
-5-

10.662.889
8.628.060
12.429.870
5.945.569
6.818.560
2.177.820
15.117.714
7.898.465
429.720
12.747.994
12.016.285

15

Deseja requerer a adoção do voto em separado, de que trata o artigo 161, §4º da Lei SIM
das S.A., para a eleição do Conselho Fiscal?
NÃO
ABSTER-SE

16

Em caso de segunda convocação dessa Assembleia Geral, as instruções de voto SIM
constantes nesse boletim podem ser consideradas também para a realização da
NÃO
Assembleia em segunda convocação?

494.320
12.747.994
11.951.685
16.975.102
8.218.897

Em Assembleia Geral Extraordinária
Alterar o Estatuto Social da Companhia, conforme proposta da administração.

APROVAR

18.556.955

ABSTER-SE

6.818.560

Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar APROVAR
conforme Anexo VII da proposta da administração.
ABSTER-SE

18.556.955

Em caso de segunda convocação dessa Assembleia Geral, as instruções de voto SIM
constantes nesse boletim podem ser consideradas também para a realização da
NÃO
Assembleia em segunda convocação?

18.142.627

1

2
3

-6-

6.818.560

7.232.888

