TÊXTIL RENAUXVIEW S/A
CNPJ nº. 82.982.075/0001-80
Companhia Aberta

Divulgação do Mapa de Votação Consolidado para a Assembleia Geral Ordinária a ser
realizada em 27 de abril de 2021
TÊXTIL RENAUXVIEW S/A (“Companhia”), inscrita no CNPJ sob nº. 82.982.075/0001-80,
com sede localizada na cidade de Brusque, Estado de Santa Catarina, na Rua do Centenário, nº
215, Bairro Centro, CEP 88.351-025, em atendimento ao disposto na Instrução da CVM nº
481/09 e suas alterações, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que recebeu do
escriturador das ações de emissão da Companhia, o Banco Bradesco S.A. (“Bradesco”), o mapa
de votação sintético em branco, com a informação de que nenhuma instrução de voto foi
transmitida pelos acionistas ao Bradesco e aos agentes de custódia, em relação a todas e
quaisquer das matérias constantes da Ordem do Dia da Assembleia Geral Ordinária. Nesse
sentido, a íntegra do mapa sintético consolidado encontra-se no Anexo à presente divulgação.

Brusque (SC), 27 de abril de 2021.

TÊXTIL RENAUXVIEW S/A
Márcio Luiz Bertoldi
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Rua do Centenário, 215 – Centro – 88351-020 – Brusque – SC / Tel.: 047 3255 1000 / Fax: 047 3255 1001 /
www.renauxview.com.br
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Descrição

Voto

Quantidade de Ações

Questão Simples

SIM

700.000

Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o
Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos
Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício
social findo em 31/12/2020
Questão Simples

NÃO

0

Fixar a remuneração global dos administradores, no valor de até R$
4.205.181,12 (quatro milhões, duzentos e cinco mil, cento e oitenta e um
reais e doze centavos).

ABSTER-SE

174.222

SIM

700.000

NÃO

0

ABSTER-SE

174.222

Questão Simples

SIM

0

Deseja requerer a adoção do voto múltiplo, nos termos do art. 141 da Lei
nº 6.404, de 1976?

NÃO

0

ABSTER-SE

874.222

Questão Simples

SIM

874.222

Caso seja necessária a realização de segunda convocação para AGO, as
instruções de voto contidas neste Boletim podem ser consideradas também
na hipótese de realização da AGO em segunda convocação?

NÃO

0

ABSTER-SE

0

Eleição do conselho fiscal por candidato

APROVAR

0

Indicação de candidatos ao conselho fiscal (o acionista poderá indicar

REJEITAR

0
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tantos candidatos quanto for o número de vagas a serem preenchidas na
eleição geral)

ABSTER-SE

0

Darci Debastiani / Charles de Lima
Eleição do conselho fiscal por candidato

APROVAR

0

Indicação de candidatos ao conselho fiscal (o acionista poderá indicar
tantos candidatos quanto for o número de vagas a serem preenchidas na
eleição geral)

REJEITAR

0

ABSTER-SE

0

Cláudia Andonini Peluso Ribeiro / José Carlos Loos
Eleição do conselho fiscal por candidato

APROVAR

0

REJEITAR

0

ABSTER-SE

0

Indicação de candidatos ao conselho fiscal (o acionista poderá indicar
tantos candidatos quanto for o número de vagas a serem preenchidas na
eleição geral)
André César Urbainski / Ivan Adolfo Hadlich
Eleição do conselho fiscal em separado – Preferenciais
Indicação de candidatos ao conselho fiscal por acionistas detentores de
ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito.

APROVAR

700.000

REJEITAR

0

Hélio da Silva / Ademir Cervi

ABSTER-SE

174.222

Eleição do conselho fiscal em separado - Ordinárias
Indicação de candidatos ao conselho fiscal por acionistas minoritários
detentores de ações com direito a voto (o acionista deverá preencher este
campo caso tenha deixado o campo de eleição geral em branco).

APROVAR

174.222

REJEITAR

0

ABSTER-SE

0

APROVAR

0

Marcello Joaquim Pacheco / Murici dos Santos
Eleição do conselho de administração por candidato
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Indicação de candidatos ao conselho de administração (o acionista poderá
indicar tantos candidatos quanto for o número de vagas a serem
preenchidas na eleição geral. 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)

REJEITAR

0

ABSTER-SE

0

APROVAR

0

REJEITAR

0

ABSTER-SE

0

APROVAR

0

REJEITAR

0

ABSTER-SE

0

Armando Cesar Hess de Souza

Eleição do conselho de administração por candidato
Indicação de candidatos ao conselho de administração (o acionista poderá
indicar tantos candidatos quanto for o número de vagas a serem
preenchidas na eleição geral. 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)
Heitor Rodolfo de Souza
Eleição do conselho de administração por candidato
Indicação de candidatos ao conselho de administração (o acionista poderá
indicar tantos candidatos quanto for o número de vagas a serem
preenchidas na eleição geral. 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)
Jair Pacheco
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