CORRÊA RIBEIRO S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA
BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
(AGO DE 26/04/2018)
Conforme o Anexo 21-F da ICVM nº 481/09
Dados do Acionista:
Nome:
CPF ou CNPJ:
Endereço de e-mail para envio ao acionista da confirmação do recebimento do boletim pela Companhia:
E-mail:
Orientações de preenchimento:
O presente Boletim de Voto a Distância (“Boletim”) deve ser preenchido caso o acionista opte por exercer seu
direito de voto a distância na Assembleia Geral Ordinária da Corrêa Ribeiro S/A Comércio e Indústria
(“Companhia)”, convocada para o dia 26 de abril de 2018, às 14h30m (“AGO”), nos termos da Instrução CVM
nº 481/2009 e posteriores alterações (“ICVM 481”).
O acionista deve preencher todos os campos do Boletim indicando seu nome completo (ou denominação social,
caso seja pessoa jurídica), constando o número do CNPJ ou CPF, conforme o caso, além de um endereço de email para eventual contato.
Para que este Boletim seja considerado válido e os votos nele proferidos contabilizados na AGO da Companhia,
deverão ser observadas as seguintes instruções:
(i)
Todos os campos abaixo deverão ser devidamente preenchidos de forma legível;
(ii)
Todas as suas páginas deverão ser rubricadas pelo acionista; e
(iii)
Ao final, o acionista (ou seu representante legal, conforme o caso) deverá assiná-lo e reconhecer firma.
O Boletim será desconsiderado caso seja enviado diretamente à Companhia sem qualquer das formalidades ou
documentos solicitados. Caso o Boletim seja preenchido parcialmente ou de forma incorreta, a Companhia
computará apenas os itens que foram preenchidos de forma correta ou que sejam retificados em tempo hábil,
rejeitando especificamente os itens que apresentaram problemas de preenchimento.
Serão aceitos os Boletins recebidos pela Companhia até o dia 19 de abril de 2018 (inclusive).
Endereço postal e eletrônico para envio do Boletim, caso o acionista deseje entregar o documento
diretamente à Companhia:
Postal: Avenida Tancredo Neves, nº 2539, CEO Salvador Shopping, sala nº 716, Caminho das Árvores,
Município de Salvador, Estado da Bahia, CEP 41.820-021 (A/C “JOSÉ CARLOS GOMES”)
Eletrônico: RODRIGO@CRCI.COM.BR (Assunto: “BVD – AGO de 26/04/2018).
Nos termos do Art. 21-U da ICVM 481, a Companhia comunicará ao acionista, em até 3 dias do recebimento
dos documentos, se eles são suficientes ou não para que o voto seja considerado válido.
Indicação da instituição contratada pela Companhia para prestar o serviço de escrituração de valores
mobiliários, com nome, endereço físico e eletrônico, telefone e pessoa para contato

ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
Situada à Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 3º andar
Telefone: 11 – 3072-6165
E-mail: ana.stringueta@itau-unibanco.com.br
DELIBERAÇÕES / QUESTÕES RELACIONADAS À AGO
1.
Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017.

2.

[ ] Aprovar
[ ] Rejeitar
Deliberar sobre destinação do resultado do exercício.

[ ] Abster-se
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3.

[ ] Aprovar
[ ] Rejeitar
[ ] Abster-se
Deliberar sobre manutenção de reserva de contingências.

4.

[ ] Aprovar
[ ] Rejeitar
Deliberar sobre distribuição de dividendos.

[ ] Abster-se

[ ] Aprovar
[ ] Rejeitar
[ ] Abster-se
5.
Deliberar sobre a fixação da remuneração global anual da Administração da Companhia para o exercício
de 2018, em até R$ 100.000,00 (cem mil reais), para os membros do Conselho de Administração, e até R$
2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais), para os membros da Diretoria, totalizando um valor global de
até R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais)
[ ] Aprovar
[ ] Rejeitar
[ ] Abster-se
6.
As instruções de voto constantes neste Boletim podem ser consideradas também para a realização da
AGO em segunda convocação?
[ ] Sim

[ ] Não

Cidade, Estado e Data :_______________________________________________________________________
Assinatura: _______________________________________________________________________________
Nome/Denominação Social do acionista: ________________________________________________________
CPF/CNPJ: _______________________________________________________________________________
Quantidade de Ações da Companhia____________________________________________________________
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