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BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGE - BRASIL PHARMA S.A. de 21/03/2018
Nome do Acionista
CNPJ ou CPF do acionista
E-mail
Orientações de preenchimento
O presente boletim de voto a distância deve ser preenchido caso o acionista opte por exercer seu
direito de voto a distância, nos termos da Instrução CVM nº 481/2009.
Para que o boletim seja considerado válido e os votos nele proferidos sejam contabilizados como
parte do quórum da Assembleia (i) todos os campos abaixo deverão ser devidamente
preenchidos; (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.
Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou
enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante
.Para o exercício de voto a distância por meio de envio do boletim de voto diretamente à
Companhia, o acionista deverá encaminhar os seguintes documentos para Rua dos Pinheiros, nº
498, 9º andar, Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05422-902, aos cuidados do Departamento
Jurídico:
(i) Via física do boletim de voto a distância relativo a assembleia geral, devidamente preenchido,
rubricado e assinado;
(ii) Cópia autenticada dos seguintes documentos:
a. Para pessoas físicas: documento de identidade com foto.
b. Para pessoas jurídicas: último estatuto social ou contrato social consolidado e os demais
documentos societários que comprovem a representação do acionista, bem como documento de
identidade com foto do representante legal.
c. Para fundos de investimento: último regulamento consolidado do fundo; estatuto ou contrato
social do seu administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto do fundo e
demais documentos societários que comprovem os poderes de representação; e documento de
identidade com foto do representante legal.
(iii) Comprovante da qualidade de acionista, através de extrato expedido pela instituição
depositária de ações escriturais ou em custódia, nos termos do artigo 41 da Lei 6.404/76,
conforme alterada. A Companhia poderá dispensar a apresentação do comprovante pelo titular de
ações que conste da relação de acionistas fornecida pelo seu atual escriturador.
Os documentos assinados no exterior serão aceitos desde que devidamente notarizados e
legalizados perante o consulado brasileiro nos termos requeridos pela legislação vigente.
É facultado aos acionistas encaminhar previamente uma via digitalizada da documentação
supramencionada para o endereço eletrônico ri@brph.com.br, todavia, somente serão
computados os votos cuja documentação original tenha sido recebida na sede social da
Companhia até 7 (sete) dias anteriores à data da assembleia geral.
Em atendimento ao artigo 21-U da Instrução CVM 481/09, a Companhia comunicará ao acionista
se os documentos recebidos são suficientes para que o voto seja considerado válido, ou os
procedimentos e prazos para eventual retificação ou complementação, caso necessário.
Os acionistas titulares de ações de emissão da Companhia que estejam depositadas em
depositária central poderão transmitir as instruções de voto para preenchimento do boletim de
voto à distância por meio dos seus respectivos agentes de custódia, caso esses prestem esse
tipo de serviço.
O serviço de coleta e transmissão de voto a distância poderá ser realizado também pelo Banco
Bradesco S.A., agente escriturador de ações da Companhia, através da apresentação do boletim
de voto a distância devidamente preenchido e documentos de identidade com foto em qualquer
agência do Banco Bradesco. Ressaltamos que esta alternativa é válida somente para acionistas
com ações escrituradas junto ao Banco Bradesco S.A..
Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista
deseje entregar o documento diretamente à companhia
Endereço postal: Rua dos Pinheiros, nº 498, 9º andar, Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05422-902,
aos cuidados do Departamento Jurídico
Endereço eletrônico: ri@brph.com.br
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
O escriturador da Companhia é o Banco Bradesco S.A., o qual receberá os boletins de voto a
distância em qualquer agência em todo território nacional.
Deliberações / Questões relacionadas à AGE

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGE - BRASIL PHARMA S.A. de 21/03/2018
Deliberação Simples
1. Tomar conhecimento da renúncia dos Srs. Roberto Bocchino Ferrari, Luiz Carlos da Silva
Cantídio Júnior e Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo aos cargos de membros do Conselho de
Administração da Companhia
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Eleição do conselho de administração por candidato - Limite de vagas a serem
preenchidas: 3
2. Indicação de candidatos ao conselho de administração (o acionista poderá indicar tantos
candidatos quanto for o número de vagas a serem preenchidas na eleição geral)
Henrique Souza e Silva Pereto
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
André Felipe de Oliveira Seixas Maia
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Carlos Eduardo Monte Alegre Toro
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
3. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às
suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos candidatos que você
escolheu?
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
4. Visualização de todos os candidatos para indicação da % (porcentagem) dos votos a ser
atribuída
Henrique Souza e Silva Pereto [

]%

André Felipe de Oliveira Seixas Maia [
Carlos Eduardo Monte Alegre Toro [

]%
]%

Questão Simples
5. Deseja requerer a adoção do voto múltiplo, nos termos do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976?
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se

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

