53.857.284

MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO
Empresa: Fertilizantes Heringer S.A.
Tipo de Assembleia: Assembleia Geral Extraordinária
Data da Assembleia: 31/03/2022

Hora da Assembleia: 10:00 hrs
Aprovar (Sim)

Descrição da Deliberação

Quantidade
Ações

Rejeitar (Não)
%

Quantidade
Ações

Abster-se
%

Quantidade
Ações

%

(i) Deliberar sobre a ratificação da saída da totalidade dos membros do Conselho de
Administração da Companhia;

27.868.939

51,75%

-

0,00%

1

0,00%

(ii) Deliberar sobre a definição do número de membros do Conselho de Administração da
Companhia, nos termos do §1º do artigo 12º do Estatuto Social da Companhia; Considerando o
período entre a data deste documento e o fechamento da Operação, esperado para 31 de
março de 2022, a Compradora (novo acionista controladora da Companhia após o fechamento
da Operação) indicou à administração da Companhia a intenção de ter uma composição do
Conselho de Administração de até 9, tendo indicado 7 (sete) candidatos e utilizará o período
entre a convocação da Assembleia e sua realização para uma análise minuciosa e completa de
tais candidatos e qual seria a melhor composição para o Conselho de Administração da
Companhia.
[ ] 5 membros [ ] 6 membros [ ] 7 membros [ ] 8 membros [ ] 8 membros

27.842.139

51,70%

-

0,00%

26.801

0,00%

(iii) Deseja solicitar a eleição em separado de membro do conselho de administração, nos
termos do art. 141, § 4º, I, da Lei nº 6.404, de 1976? (O acionista somente pode preencher este
campo caso seja titular ininterruptamente das ações com as quais vota durante os 3 meses
imediatamente anteriores à realização da assembleia geral. Caso o acionista opte por “não” ou
“abster-se”, suas ações não serão computadas para fins de requerimento da eleição em
separado de membro do conselho de administração);

-

0,00%

114.000

0,21%

27.754.940

51,53%

(iv) Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do conselho de
administração, nos termos do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976? (Caso o acionista opte por
“não” ou “abster-se”, suas ações não serão computadas para fins de requerimento do voto
múltiplo);

-

0,00%

114.000

0,21%

27.754.940

51,53%

(v) Deliberar sobre o enquadramento dos Sr. Antonio Donizetti Rubbo como candidatos a
membros independentes do Conselho de Administração.

27.868.939

51,75%

-

0,00%

1

0,00%

(vi) Indicação de todos os nomes que compõem a chapa (Os votos indicados neste campo serão
desconsiderados caso o acionista detentor de ações com direito a voto também preencha os
campos presentes na eleição em separado de membro do conselho de administração e a eleição
em separado de que tratam esses campos ocorra) - Chapa Unica;

27.842.139

51,70%

26.800

0,05%

1

0,00%

(vii) 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?;

114.000

0,21%

26.800

0,05%

27.728.140

51,48%

(viii) 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? [Caso o acionista opte por “sim” e também indique o tipo de resposta “aprovar”
para candidatos específicos dentre os relacionados abaixo, seus votos serão distribuídos
proporcionalmente entre estes candidatos. Caso o acionista opte por “abster-se” e a eleição
ocorra pelo processo de voto múltiplo, seu voto deve ser computado como abstenção na
respectiva deliberação da assembleia.]

114.000

0,21%

-

0,00%

27.754.940

51,53%

*************************

