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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

 

Mapa sintético consolidado final de votação 

 

Irani Papel e Embalagem S.A. (“Companhia”) (B3: RANI3 e RANI4) comunica que, 

nos termos da Instrução CVM nº 481/09, divulga o mapa final de votação relativo à 

consolidação das instruções de votos de acionistas proferidas a distância e as instruções 

de votos proferidas presencialmente para cada item constante do boletim de voto, 

incluindo as matérias submetidas à deliberação da Assembleia Geral Ordinária e 

Extraordinária de 28 de abril de 2020. As informações do mapa sintético consolidado 

final encontram-se na planilha anexa. 

 

Porto Alegre, 28 de Abril de 2020. 

 

 

Odivan Carlos Cargnin 

Diretor de Administração, Finanças e Relações com Investidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mapa sintético consolidado final de votação  

Assembleia Geral Ordinária (AGO) - 28/04/2020 às 10:30h 

 

Código da 

Deliberação 
Descrição da Deliberação Voto Deliberação 

Quantidade 

de Ações 

Ordinárias 

% sobre total 

de votos 

Aprovar 138.898.087 90,26%

Rejeitar - -

Abster-se 700.027 0,46%

Aprovar 139.598.114 90,72%

Rejeitar - -

Abster-se - -

Aprovar 139.598.114 90,72%

Rejeitar - -

Abster-se

Sim - -

Não 139.598.114 90,72%

Abster-se - -

Sim 139.598.114 90,72%

Não - -

Abster-se - -

5

Em caso de segunda convocação da Assembleia Geral 

Ordinária, as instruções de voto constantes neste boletim podem 

ser consideradas também para a realização em segunda 

convocação?

3

Fixar a remuneração global e anual do conselho de 

administração, de acordo com as informações disponibilizadas 

na Proposta da Administração, até a data de realização da 

assembleia geral ordinária em que os acionistas da Companhia 

votarem acerca das demonstrações financeiras do exercício 

social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2020.

1

Aprovar as contas dos administradores e as Demonstrações 

Financeiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos 

auditores externos independentes, relativas ao exercício social 

encerrado em 31/12/2019, de acordo com as informações 

disponibilizadas na Proposta da Administração.

2

Deliberar sobre a proposta da destinação do resultado, de 

acordo com as informações disponibilizadas na Proposta da 

Administração.

4
Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do 

art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976?

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Mapa sintético consolidado final de votação  

Assembleia Geral Extraordinária (AGE) - 28/04/2020 às 10:30h 

 

Código da 

Deliberação 
Descrição da Deliberação Voto Deliberação 

Quantidade 

de Ações 

Ordinárias 

% sobre total 

de votos 

Aprovar 139.598.114 -

Rejeitar - -

Abster-se - -

Aprovar 138.898.087 90,26%

Rejeitar - -

Abster-se 700.027 0,46%

Aprovar 139.598.114 90,72%

Rejeitar - -

Abster-se - -

Sim 139.598.114 90,72%

Não - -

Abster-se - -

4

Em caso de segunda convocação da Assembleia Geral 

Ordinária, as instruções de voto constantes neste boletim podem 

ser consideradas também para a realização em segunda 

convocação?

1

Ratificar os pagamentos feitos à administração no exercício de 

2019 no valor de R$ 294.387,68, o que representa um aumento 

de aproximadamente 2,26% em relação ao montante global 

aprovado na Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de 

abril de 2019.

2

Aprovar as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios 

sociais de 2016, 2017 e 2018, reapresentadas em conjunto com 

as Demonstrações Financeiras do Exercício de 2019.

3
Deliberar sobre a distribuição de dividendos adicionais apurados 

sobre o resultado do exercício de 2018.

 
 


