EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
NIRE n.º 35.300.334.345
CNPJ/MF 08.312.229/0001-73
Companhia Aberta de Capital Autorizado

Mapa sintético consolidado de votação (Boletim de Voto a Distância) para a
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 28 de abril de 2017

Divulgamos aos acionistas, clientes e ao mercado em geral, nos termos da Instrução CVM nº
481/09, conforme alterada, o mapa sintético de votação (anexo) que consolida as instruções
de voto proferidas a distância por seus acionistas, com as indicações do total de aprovações,
rejeições e abstenções para cada uma das matérias que serão examinadas, discutidas e
votadas na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada amanhã, 28 de abril de 2017.
São Paulo, 27 de abril de 2017

A. Emílio C. Fugazza
Diretor de Relações com Investidores
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Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2017
Mapa sintético consolidado de voto a distância

Quantidade de Ações
Aprovar
Rejeitar
Abster-se
(sim)
(não)

Descrição da Deliberação
1. Apreciação de contas dos administradores, exame,
discussão e votação das demonstrações financeiras
relativas ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2016, acompanhadas do Relatório Anual
da Administração, do Relatório dos Auditores
Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal.
2. Destinação do lucro líquido do exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2016 e a
distribuição de dividendos, nos termos da Proposta da
Administração.
3. Fixação do número de membros a compor o
Conselho de Administração da Companhia em 8
membros, conforme Proposta da Administração.
4. Deseja requerer a adoção do processo de voto
múltiplo para eleição do Conselho de Administração,
nos termos do Artigo 141 da Lei nº 6.404/76?
5. Indicação de todos os nomes que compõem a
chapa.
6. 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?
7. Em caso de adoção de voto múltiplo, deseja
distribuir o voto adotado em percentuais para os
candidatos quem compõem a chapa escolhida?
8. Visualização de todos os candidatos que compõem
a chapa para indicação da % (porcentagem) dos
votos a ser atribuída.
9. Indicação de candidatos ao conselho de
administração (o acionista deverá preencher este
campo caso tenha deixado o campo de eleição geral
em branco e seja titular ininterruptamente das ações
com as quais vota durante os 3 meses imediatamente
anteriores à realização da assembleia geral)
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Quantidade de Ações
Aprovar
Rejeitar
Abster-se
(sim)
(não)

Descrição da Deliberação
10. Caso se verifique que nem os titulares de ações
com direito a voto nem os titulares de ações
preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito
perfizeram, respectivamente, o quórum exigido nos
incisos I e II do § 4o do art. 141 da Lei nº 6.404, de
1976, você deseja que seu voto seja agregado aos
votos das ações preferenciais a fim de eleger para o
conselho de administração o candidato com o maior
número de votos dentre todos aqueles que,
constando deste boletim de voto a distância,
concorrerem à eleição em separado?
11. Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal,
nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976?
12. Fixação da remuneração anual global dos
administradores da Companhia para o exercício social
de 2017, nos termos da Proposta da Administração.
13. Em caso de segunda convocação da Assembleia
Geral Ordinária, as instruções de voto constantes
deste Boletim podem ser consideradas também para
a realização da Assembleia Geral Ordinária em
segunda convocação?
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