YDUQS PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ MF 08.807.432/0001-10
NIRE 33.3.0028205-0
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2022

MAPA SINTÉTICO DO ESCRITURADOR
A YDUQS PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), em atenção ao art. 21-T, §2º, da Instrução CVM

n° 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada, divulga o mapa sintético do escriturador,
consolidando as instruções de voto recebidas por meio dos boletins de voto a distância enviados via
prestadores de serviço, em relação às matérias de assembleia geral ordinária. As informações do mapa
sintético, identificando quantas aprovações, rejeições ou abstenções recebeu cada item constante do
boletim de voto a distância, encontram-se nas planilhas anexas.
Rio de Janeiro, 25 de abril de 2022
Rossano Marques Leandro
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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Quantidade de votos*
Item

1

2

Matéria

Demonstrações financeiras acompanhadas do relatório dos auditores
independentes, do parecer do Conselho Fiscal e do parecer do Comitê de
Auditoria e Finanças, referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2021
Relatório de administração e as contas dos administradores referentes ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021

Aprovar

Rejeitar

Abster

SIM

NÃO

126.915.140

0

10.898.586

N/A

N/A

126.815.140

100.000

10.898.586

N/A

N/A

3

Proposta de orçamento de capital da Companhia.

137.813.726

0

0

N/A

N/A

4

Proposta da administração para a destinação do resultado da Companhia relativo
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021

137.813.726

0

0

N/A

N/A

5

Proposta da Administração para a fixação do número de 9 (nove) membros para
o Conselho de Administração.

137.813.726

0

0

N/A

N/A

6

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).

2.145.944

37.152.834

98.514.948

N/A

N/A

Quantidade de votos*
Item

Matéria
Aprovar

Rejeitar

Abster

SIM

NÃO

7

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 da Administração

127.007.637

10.687.500

118.589

N/A

N/A

8

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?

N/A

N/A

118.589

909.700

136.785.437

9

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.]

N/A

N/A

99.751.055

38.062.671

0

Quantidade de votos*
Item

Matéria
Percentual (%)

Nº de Ações Correspondentes

N/A

N/A

JUAN PABLO ZUCCHINI

10,98%

4.178.165,87

THAMILA CEFALI ZAHER

11,20%

4.261.951,80

BRENNO RAIKO DE SOUZA

11,20%

4.264.400,65

Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da
distribuição do voto múltiplo
10

Quantidade de votos*
Item

Matéria
Percentual (%)

Nº de Ações Correspondentes

ANDRE PIRES DE OLIVEIRA DIAS

11,20%

4.264.400,65

LUIZ ROBERTO LIZA CURI

11,20%

4.264.400,65

MAURICIO LUIS LUCHETTI

10,97%

4.175.717,02

OSVALDO BURGOS SCHIRMER

11,20%

4.264.400,65

FLAVIO BENICIO JANSEN FERREIRA

11,20%

4.264.400,65

EDUARDO LUIZ WURZMANN

10,83%

4.120.953,92

Quantidade de votos*
Item

11
12

Matéria

Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 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 de instalação do conselho fiscal.
Proposta da Administração para a fixação do número de 3 (três) membros efetivos e
3 (três) membros suplentes para o Conselho Fiscal.

Aprovar

Rejeitar

Abster

SIM

NÃO

137.283.927

529.799

0

N/A

N/A

137.298.626

0

515.100

N/A

N/A

137.180.037

100.000

533.689

N/A

N/A

13

Indicação de todos os nomes que compõem a chapa – Chapa da Administração

14

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 votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa
escolhida?

N/A

N/A

118.589

1.393.834

136.301.303

15

Proposta da administração para a fixação da remuneração global anual dos
administradores e membros do Conselho Fiscal para o exercício social de 2022

111.643.451

26.170.275

0

N/A

N/A

* Este mapa utiliza a posição acionária constante dos registros da instituição prestadora de serviços de escrituração de ações da Companhia. Eventuais variações
na posição dos acionistas podem decorrer dos prazos de liquidação de operações da central depositária de ativos da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão e da instituição
escrituradora das ações.

Rio de Janeiro, 25 de abril de 2022
Rossano Marques Leandro
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

