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BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGO - HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. de 29/04/2019
Nome do Acionista
CNPJ ou CPF do acionista
E-mail
Orientações de preenchimento
Este Boletim de Voto a Distância (“Boletim”), referente à Assembleia Geral Ordinária da Helbor
Empreendimentos S.A. (“Companhia”) a ser realizada em 29 de abril de 2019, às 10:00 horas
(“AGO”), contempla as matérias a serem deliberadas em Assembleia Geral Ordinária e deve ser
preenchido caso o acionista opte por exercer o seu direito de voto a distância, nos termos do
artigo 121, parágrafo único, da Lei nº 6.404/1976 (“Lei das S.A.”) e da Instrução CVM 481/09
(“ICVM 481/09”).
Para que este Boletim seja considerado válido e os votos aqui proferidos sejam contabilizados na
AGO:
(i) todos os campos do Boletim deverão estar devidamente preenchidos;
(ii) todas as páginas do Boletim deverão ser rubricadas pelo acionista; e
(iii) a última página do Boletim deverá ser assinada pelo acionista ou seu(s) representante(s)
legal(is), conforme o caso e nos termos da legislação vigente.
É imprescindível que todos os campos acima sejam preenchidos com o nome (ou denominação
social) completo do acionista e o número do Cadastro no Ministério da Fazenda, seja de pessoa
jurídica (CNPJ) ou de pessoa física (CPF), além de um endereço de e-mail para eventual contato.
A Companhia não exigirá o reconhecimento de firma, notarização, consularização, apostilamento
nem tradução juramentada deste Boletim.
Os acionistas que optarem por exercer seu direito de voto por meio do Boletim deverão observar
as demais regras e formalidades constantes do Manual e Proposta da Administração para a
Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 29 de abril de 2019, que está à disposição dos
acionistas para consulta na sede da Companhia e nas páginas eletrônicas da Companhia
(http://ri.helbor.com.br), da CVM (http://www.cvm.gov.br) e da B3 (http://www.bmfbovespa.com.br)
na rede mundial de computadores (“Manual da AGO”).
Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou
enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante
O acionista que optar por exercer o seu direito de voto a distância deverá, nos termos do artigo
21-B da ICVM 481/09 e conforme orientações de envio descritas neste Boletim:
(i) preencher e enviar o Boletim diretamente à Companhia, observadas as instruções abaixo no
item 6;
(ii) transmitir as instruções de preenchimento para seus respectivos custodiantes, caso as ações
estejam depositadas na central depositária, na qual deverão ser observados os prazos e
procedimentos operacionais de cada custodiante; ou
(iii) transmitir as instruções de preenchimento ao agente escriturador da Companhia, Banco
Bradesco S.A., caso as ações não estejam depositadas na central depositária, na qual deverão
ser observados os prazos e procedimentos operacionais do escriturador.
As informações acima deverão ser entregues pelo acionista à Companhia, ao custodiante ou ao
escriturador, conforme o caso, até 7 (sete) dias antes da data de realização da AGO (ou seja, até
22 de abril de 2019, inclusive).
Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista
deseje entregar o documento diretamente à companhia
O acionista que optar por exercer o seu direito de voto a distância por meio do envio do Boletim
diretamente à Companhia deverá encaminhar os seguintes documentos para o endereço da sede
da Companhia, na Cidade de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na Avenida Vereador
Narciso Yague Guimarães, nº 1.145, 15º andar, Jardim Armênia, Helbor Concept – Edifício
Corporate, CEP 08780-500, aos cuidados da Diretoria de Relação com Investidores, e-mail
ri@helbor.com.br :
(i) via física do Boletim relativo à AGO devidamente preenchido, rubricado e assinado. Não serão
exigidos reconhecimento de firma, notarização, consularização, apostilamento nem tradução
juramentada do Boletim;
(ii) cópia autenticada dos documentos de representação descritos no item [?] do Manual da AGO.
A Companhia exige o reconhecimento de firma, notarização, consularização, apostilamento e
tradução juramentada dos documentos de representação dos acionistas, conforme aplicável; e
(iii) comprovante de depósito das ações da Companhia emitido pelo depositário central ou pelo
custodiante das ações, conforme o caso, para comprovar a qualidade de acionista, sendo que,
caso venha a requerer a eleição em separado de membro do Conselho de Administração, deverá
apresentar documento que comprove a titularidade ininterrupta de sua participação acionária
durante o período mínimo de três meses imediatamente anteriores à data da assembleia, nos
termos do art. 141, § 6º, da Lei nº 6.404, de 1976.
Indicação da instituição contratada pela companhia para prestar o serviço de escrituração
de valores mobiliarios, com nome, endereço fisico e eletrônico, telefone e pessoa para
contato
BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Cidade de Deus, s/n - Vila Yara, Osasco – SP
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Endereço: Cidade de Deus, s/n - Vila Yara, Osasco – SP
E-mail: bradescocustodia@bradesco.com.br
Telefone: (11) 3684-4522
CEP: 06029-900
Deliberações / Questões relacionadas à AGO
Deliberação Simples
1. Deliberar sobre o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2018, acompanhadas do parecer
dos auditores independentes.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
2. Deliberar sobre destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2018, nos termos da Proposta da Administração.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Eleição do conselho de administração por chapa única
Proposta da Administração
Henrique Borenstein
Henry Borenstein
Moacir Teixeira da Silva
Décio Tenerello
Francisco Andrade Conde
Milton Almicar Silva Vargas
Paulo Libergot
4. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - Proposta da Administração
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
5. 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?
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
6. 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 “abster-se” e a eleição ocorra pelo processo de voto
múltiplo, seu voto deve ser computado como abstenção na respectiva deliberação da
assembleia.]
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
7. Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da %
(porcentagem) dos votos a ser atribuída
Henrique Borenstein [
Henry Borenstein [

]%

]%

Moacir Teixeira da Silva [
Décio Tenerello [

]%

]%
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Francisco Andrade Conde [
Milton Almicar Silva Vargas [
Paulo Libergot [

]%
]%

]%

Questão Simples
8. Deseja requerer a eleição em separado de membro do Conselho de Administração, nos
termos do art. 141, § 4º, I da Lei nº 6.404, de 1976?
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
Deliberação Simples
9. Deliberar sobre a proposta de remuneração global anual dos administradores para o exercício
de 2019.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
10. Deseja requerer a instalação do Conselho Fiscal, nos termos do Artigo 161 da Lei nº 6.404,
de 1976?
Observação: Esta questão não integra a ordem do dia dessa Assembleia, tendo sido inserida em
atendimento ao disposto no parágrafo único do Artigo 21-K da ICVM 481, de 2009.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Questão Simples
11. Fixar em 7 o número de membros do Conselho de Administração, conforme Proposta da
Administração.
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se

Cidade :________________________________________________________________________
Data :__________________________________________________________________________
Assinatura :____________________________________________________________________
Nome do Acionista :_____________________________________________________________
Telefone :______________________________________________________________________

