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COMUNICADO AO MERCADO
Reapresentação do Boletim de Voto a Distância para a Assembleia Geral Ordinária de
29.04.2019
A Helbor Empreendimentos S.A. (“Companhia”), em observância ao § 6º do artigo 21-A da
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme
alterada, vem a público, por meio deste comunicado ao mercado, informar aos seus acionistas
e ao mercado em geral que reapresentou nesta data, voluntariamente, o Boletim de Voto a
Distância (“Boletim”) para a Assembleia Geral que será realizada em 29 de abril de 2019, de
forma a retificar a redação da questão 3 do Boletim, renumerada para questão 11, para
compatibilizá-la com o sistema CI.CORP, integrado ao Empresas.NET, a qual passou a ser
redigida da seguinte forma:
“11. Questão Simples
Fixar em 7 o número de membros do Conselho de Administração, conforme Proposta da
Administração.
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se”
Os votos já conferidos à deliberação alterada serão considerados inválidos, sendo que os votos
às demais deliberações permanecem válidos. No entanto, os acionistas que já tiverem
encaminhado instrução de voto, se assim desejarem, poderão reapresentá-la até o dia 22 de
abril de 2019 (inclusive), prazo máximo de recebimento pela Companhia, pelos agentes de
custódia e pelo agente escriturador, do Boletim preenchido.
Para evitar que sua instrução de voto possa ser considerada conflitante, é recomendável que o
acionista encaminhe sua eventual nova instrução para o mesmo prestador de serviço
anteriormente utilizado.
O Boletim reapresentado está disponível para consulta nos sites da Comissão de Valores
Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br) e no site de
Relações com Investidores da Companhia (http://ri.helbor.com.br).
A equipe de Relações com Investidores da Companhia permanece à disposição para quaisquer
esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.
São Paulo, 5 de abril de 2019.
Roberval Lanera Toffoli
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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