CNPJ/ME 60.840.055/0001-31

FLEURY S.A.
Companhia Aberta

NIRE 35.300.197.534

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE JULHO DE 2020
MAPA SINTÉTICO FINAL DE VOTAÇÃO
FLEURY S.A., companhia aberta, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida General Valdomiro de Lima, nº 508, Jabaquara, inscrita no CNPJ/ME
sob o nº 60.840.055/0001-31 (“Companhia”), nos termos da Instrução CVM n.º 481, de
17 de dezembro de 2009, conforme alterada, vem pela presente comunicar aos
acionistas e ao mercado em geral que divulga o mapa sintético final de votação, que
consolida as instruções de votos a distância proferidas por seus acionistas e as
instruções de voto proferidas presencialmente para cada uma das matérias submetidas
à deliberação da Assembleia Geral Ordinária realizada em 31 de julho de 2020. As
informações do mapa sintético final de votação encontram-se na planilha anexa.

São Paulo, 31 de julho de 2020.
FLEURY S.A.

FERNANDO AUGUSTO RODRIGUES LEÃO FILHO
Diretor Executivo de Finanças, Relações com Investidores e Jurídico

Deliberação 1 - Tomar
as contas dos
administradores,
examinar, discutir e
votar o Relatório da
Administração e as
Demonstrações
Financeiras,
acompanhadas do
parecer dos auditores
independentes e do
Conselho Fiscal,
relativas ao exercício
social encerrado em
31/12/2019, conforme
nova Proposta de
Administração
aprovada em
25/06/2020.
Quantidade
%
total de ações

Deliberação 2 - Ratificar
as distribuições
antecipadas aos
acionistas na forma de
dividendos e juros sobre
o capital próprio.

Deliberação 3 - Deliberar
Deliberação 4 - Ratificar a
sobre a proposta de
Deliberação 5 - Fixar a
prorrogação do prazo
destinação do lucro
remuneração global dos
para pagamento da
líquido apurado no
administradores para o
distribuição antecipada de
exercício social encerrado
exercício de 2020,
dividendos, conforme
em 31/12/2019, conforme
conforme nova Proposta da
nova Proposta da
nova Proposta da
Administração aprovada
Administração aprovada
Administração aprovada
em 25/06/2020.
em 25/06/2020.
em 25/06/2020.

Deliberação 6 - Deseja
solicitar a instalação do
conselho fiscal, nos termos
do art. 161 da Lei nº 6.404,
de 1976?

Quantidade
total de ações

%

Quantidade
total de ações

%

Quantidade
total de ações

%

Quantidade
total de ações

%

Quantidade
total de ações

%

Aprovar

233.913.558

98,21

238.174.382

100

238.174.382

100

238.174.382

100

236.360.926

99,24

215.735.546

90,47

Rejeitar

0

0

0

0

0

0

0

0

1.400.000

0,59

8.393.705

3,52

Abster-se

4.260.824

1,79

0

0

0

0

0

0

413.456

0,17

14.045.131

6,01
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