COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO – COMGÁS
C.N.P.J./M.F.: 61.856.571/0001-17
N.I.R.E.: 35.300.045.611
Companhia Aberta
Categoria A

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Mapa Sintético de Voto a Distância Consolidado

A Companhia de Gás de São Paulo - "Comgás" (B3: CGAS3 e CGAS5), nos termos
da Instrução CVM nº 481/09, divulga o mapa de votação sintético consolidado de todas
as instruções de voto proferidas a distância para cada item constante do boletim de voto
a distância, referente à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em
25 de abril de 2018, às 10:00 horas.

As informações do mapa sintético consolidado encontram-se na planilha anexa.

São Paulo, 24 de abril de 2018.

Rafael Bergman
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Empresa
Número do processo
Data Assembleia
Data Início On-line
Data Base da posição

Código da Deliberação

COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO
571
25/04/2018
Hora Assembleia
26/03/2018
Data Fim On-line
19/04/2018

Tipo da Deliberação

10:00
19/04/2018

10:00
19/04/2018

Situação da Deliberação

Descrição da Deliberação

Voto Deliberação

Quantidade total de ações por
deliberação (consolidado por
todos os tipos - inclui ADR)

EO

PNA

APROVAR

1.437.487

960

1.436.527

APROVAR

1.437.487

960

1.436.527

1

DELIBERAÇÃO SIMPLES

ATIVA

Aprovação da proposta de aumento de capital social da
Companhia por meio da capitalização do benefício auferido
mediante a amortização parcial da reserva de ágio resultante da
operação de incorporação da Provence Participações S.A. pela
Companhia, conforme aprovado pela Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia realizada em 19.12.2012, nos
termos da Instrução CVM nº319/99 e conforme Proposta da
Administração.

2

DELIBERAÇÃO SIMPLES

ATIVA

Aprovação da proposta de alteração do Estatuto Social da
Companhia em razão da deliberação referida acima, nos termos
da Proposta da Administração.

Votos demonstrados neste relatório foram recebidos pelo site Assembleia Digital do Itaú e foram conciliados com os registros do escriturador e com as informações de votos a distância que o escriturador recebeu da
BM&FBOVESPA, conforme as regras da Instrução CVM 561. Em decorrência dessas conciliações, alguns votos podem ter sido cancelados em decorrência de: (i) o CPF / CNPJ informado não possuir posição de ação da
Companhia; (ii) devido à desatualização de cadastro não ter sido possível identificá-lo nos registros do escriturador; (iii) a posição detida pelo investidor estar custodiada em instituição custodiante (corretoras de valores
mobiliários); ou (iv) ter sido identificado voto conflitante para o mesmo CPF / CNPJ. Em todos os casos de cancelamento, o acionista recebeu um email informando que o voto foi cancelado. Os dados contidos neste documento
refletem as informações disponíveis em nosso sistema escritural até a data de seu envio. Contudo, em razão do tempo de processamento de atualizações cadastrais realizadas pelos investidores ou das posições por eles detidas
em caso de negociações, podem haver discrepâncias entre tais dados e as informações atuais e/ou as posições efetivamente detidas pelos respectivos investidores na data da assembleia. Para a devida conciliação dos votos
recebidos, a Companhia deverá consultar sempre as posições mais atualizadas e os dados dos investidores, disponíveis na data da assembleia, no site Itaú Securities Services - Serviço Escrituração de Ações.

Empresa
Número do processo
Data Assembleia
Data Início On-line
Data Base da posição

Código da Deliberação

COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO
563
25/04/2018
26/03/2018
19/04/2018

Tipo da Deliberação

Hora Assembleia
Data Fim On-line

10:00
19/04/2018

Situação da Deliberação

Descrição da Deliberação

Voto Deliberação

Quantidade total de ações
por deliberação (consolidado
por todos os tipos - inclui
ADR)

EO

PNA

APROVAR

1.437.487

960

1.436.527

1

DELIBERAÇÃO SIMPLES

ATIVA

Apreciação das contas dos administradores e do
Relatório da Administração, exame, discussão e
votação das Demonstrações Financeiras e do
Parecer dos Auditores Independentes, do
Conselho Fiscal e do Comitê de Auditoria da
Companhia, referentes ao exercício social
encerrado em 31.12.2017, conforme Proposta da
Administração.

2

DELIBERAÇÃO SIMPLES

ATIVA

Aprovação da proposta de destinação do lucro
líquido referente ao exercício social encerrado
em 31.12.2017, nos termos da Proposta da
Administração.

APROVAR

1.437.487

960

1.436.527

3

DELIBERAÇÃO SIMPLES

ATIVA

Aprovação da proposta de Orçamento de Capital
referente ao exercício de 2018, nos termos da
Proposta da Administração.

APROVAR

1.437.487

960

1.436.527

APROVAR

1.437.487

960

1.436.527

ABSTER-SE

1.437.487

960

1.436.527

REJEITAR

1.437.487

960

1.436.527

4

DELIBERAÇÃO SIMPLES

ATIVA

Aprovação da proposta de definição do número
de membros a compor o Conselho de
Administração da Companhia para um mandato
que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária
em que se deliberar acerca das demonstrações
financeiras do exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2019, nos termos da Proposta da
Administração.

5

QUESTAO SIMPLES

ATIVA

Deseja requerer a adoção do processo de voto
múltiplo para eleição do Conselho de
Administração, nos termos do artigo 141, da Lei
nº 6.404/1976?

6

ELEICAO CONSELHO ADMINISTRACAO POR
CHAPA UNICA

ATIVA

Indicação de todos os nomes que compõem a
chapa - Indicação do acionista controlador

7

ELEICAO CONSELHO ADMINISTRACAO POR
CHAPA UNICA

ATIVA

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?

NAO

1.437.487

960

1.436.527

8

ELEICAO CONSELHO ADMINISTRACAO POR
CHAPA UNICA

ATIVA

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?

ABSTER-SE

1.437.487

960

1.436.527

10

DELIBERAÇÃO SIMPLES

ATIVA

Ratificação da substituição dos membros do
Conselho de Administração, nos termos da
Proposta da Administração.

REJEITAR

1.437.487

960

1.436.527

11

QUESTAO SIMPLES

ATIVA

Deseja eleger, por meio de votação em separado,
excluído o acionista controlador, um membro no
Conselho de Administração, nos termos do artigo
141, § 4º, II, da Lei nº 6.404/1976?

ABSTER-SE

2.996.541

960

2.995.581

11

QUESTAO SIMPLES

ATIVA

Deseja eleger, por meio de votação em separado,
excluído o acionista controlador, um membro no
Conselho de Administração, nos termos do artigo
141, § 4º, II, da Lei nº 6.404/1976?

NAO

119.181

0

119.181

11

QUESTAO SIMPLES

ATIVA

Deseja eleger, por meio de votação em separado,
excluído o acionista controlador, um membro no
Conselho de Administração, nos termos do artigo
141, § 4º, II, da Lei nº 6.404/1976?

SIM

525.266

0

525.266

12

DELIBERAÇÃO SIMPLES

ATIVA

Aprovação da proposta de remuneração global
dos administradores da Companhia para o
exercício de 2018, nos termos da Proposta da
Administração.

APROVAR

1.437.487

960

1.436.527

13

QUESTAO SIMPLES

ATIVA

ABSTER-SE

70.473

0

70.473

13

QUESTAO SIMPLES

ATIVA

SIM

3.570.515

960

3.569.555

Deseja solicitar a instalação do Conselho Fiscal,
nos termos do artigo 161, § 2º da Lei nº
6.404/1976?
Deseja solicitar a instalação do Conselho Fiscal,
nos termos do artigo 161, § 2º da Lei nº
6.404/1976?]

Votos demonstrados neste relatório foram recebidos pelo site Assembleia Digital do Itaú e foram conciliados com os registros do escriturador e com as informações de
votos a distância que o escriturador recebeu da BM&FBOVESPA, conforme as regras da Instrução CVM 561. Em decorrência dessas conciliações, alguns votos podem ter
sido cancelados em decorrência de: (i) o CPF / CNPJ informado não possuir posição de ação da Companhia; (ii) devido à desatualização de cadastro não ter sido possível
identificá-lo nos registros do escriturador; (iii) a posição detida pelo investidor estar custodiada em instituição custodiante (corretoras de valores mobiliários); ou (iv) ter
sido identificado voto conflitante para o mesmo CPF / CNPJ. Em todos os casos de cancelamento, o acionista recebeu um email informando que o voto foi cancelado. Os
dados contidos neste documento refletem as informações disponíveis em nosso sistema escritural até a data de seu envio. Contudo, em razão do tempo de
processamento de atualizações cadastrais realizadas pelos investidores ou das posições por eles detidas em caso de negociações, podem haver discrepâncias entre tais
dados e as informações atuais e/ou as posições efetivamente detidas pelos respectivos investidores na data da assembleia. Para a devida conciliação dos votos recebidos,
a Companhia deverá consultar sempre as posições mais atualizadas e os dados dos investidores, disponíveis na data da assembleia, no site Itaú Securities Services - Serviço
Escrituração de Ações.

