Data da atualização das informações: 26/03/2019

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGO - MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. de 26/04/2019
Nome do Acionista
CNPJ ou CPF do acionista
E-mail
Orientações de preenchimento
Este Boletim de Voto a Distância (“Boletim”) refere-se à Assembleia Geral Ordinária da Multiplan
Empreendimentos Imobiliários S.A. (“Multiplan” ou “Companhia”), a ser realizada no dia 26 de
abril de 2019, às 16:00 horas (AGO), e deve ser preenchido na hipótese de o acionista optar por
exercer seu direito de voto a distância, nos termos do artigo 121, parágrafo único, da Lei
6.404/1976 e da Instrução CVM nº 481/2009 (a “ICVM 481/09”).
Para que este Boletim seja considerado válido e os votos aqui proferidos sejam contabilizados no
quórum da AGO: (i) todos os campos deverão estar devidamente preenchidos (incluindo o
endereço de e-mail, para eventual contato); (ii) todas as páginas do Boletim devem ser
rubricadas; 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.
O Boletim assinado no país deverá ter reconhecimento de firma. Os documentos provenientes do
exterior deverão ser notarizados, consularizados e acompanhados da respectiva tradução
juramentada.
Os acionistas que optarem por exercer seu direito de voto por meio do Boletim deverão observar
as demais regras e formalidades descritas no item 12.2 do Formulário de Referência da
Companhia e no Manual para Participação de Acionistas.
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 poderá, 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; ou
(ii)exercer o direito de voto a distância por prestadores de serviço (escriturador ou custodiante),
adotando uma das seguintes opções:
•Acionistas com posição acionária em livro escritural: podem exercer o voto a distância por
intermédio do escriturador. Neste caso, as instruções de voto deverão ser realizadas através do
site Itaú Assembleia Digital. Para votar pelo site é necessário realizar um cadastro e possuir um
certificado digital. Informações sobre o cadastro e passo a passo para emissão do certificado
digital constam no site: http://www.itau.com.br/securitiesservices/assembleiadigital/.
•Acionistas com posição acionária em instituição custodiante / corretora: deverão verificar os
procedimentos para votar com a instituição custodiante da ação.
•Acionistas com ações custodiadas em mais de uma instituição (exemplo: parte da posição está
custodiada nos livros do escriturador e outra parte com um custodiante, ou ações estão
custodiadas em mais de uma instituição custodiante): basta enviar a instrução de voto para
apenas uma instituição, o voto será sempre considerado pela quantidade total de ações do
acionista.
As instruções de voto, conforme descritas acima, deverão ser recebidas pela Companhia até 19
de abril de 2019 (inclusive), ou transmitidas ao custodiante ou ao escriturador, conforme o caso,
de acordo com os prazos e procedimentos estabelecidos por tais prestadores.
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 por meio do preenchimento e envio do
Boletim diretamente à Companhia deverá encaminhar os seguintes documentos (i) por via postal,
endereçado à Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 2, sala 501, Barra da Tijuca, CEP 22640102, Rio de Janeiro – RJ, aos cuidados do Diretor de Relações com Investidores; ou (ii) por
correio eletrônico, endereçado ao e-mail ri@mutiplan.com.br:
(i)Boletim, devidamente preenchido, rubricado e assinado;
(ii)cópia autenticada dos seguintes documentos:
•Pessoas Físicas: documento de identidade com foto do acionista.
•Pessoas Jurídicas (exceto fundos de investimento): (a) mais recente estatuto ou contrato social
consolidado; (b) documentos societários que comprovem a regularidade da representação legal
do acionista; e (c) documento de identidade com foto do(s) representante(s) legal(is) do acionista.
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•Fundos de Investimento: (a) mais recente regulamento do fundo consolidado; (b) mais recente
estatuto ou contrato social consolidado do administrador ou gestor do fundo, conforme o caso,
observada a política de voto do fundo; (c) documentos societários que comprovem a
representação legal do administrador ou gestor do fundo, conforme o caso; e (d) documento de
identidade com foto do(s) representante(s) legal(is); e
(iii)comprovante atualizado da titularidade das ações de emissão da Companhia, expedido por
instituição financeira escrituradora e/ou agente de custódia, conforme o caso, indicando a posição
acionária em relação a, no máximo, 5 (cinco) dias antes da data da realização da AGO.
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
ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 3º andar
São Paulo
Atendimento a acionistas:
3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas) 0800 7209285 (demais localidades)
O horário de atendimento é em dias úteis das 9h às 18h.
Email: atendimentoescrituracao@itau-unibanco.com.br
Deliberações / Questões relacionadas à AGO
Deliberação Simples
1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração
e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas dos Pareceres dos Auditores Independentes e
do Conselho Fiscal da Companhia, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2018.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2018, no valor total de R$ 473.474.400,03, sendo: (i) R$ 23.673.720,00
destinados à Reserva Legal; (ii) R$ 189.800.680,03 destinados à Reserva de Expansão; e (iii) R$
260.000.000,00 (R$ 224.353.636,63, líquido de impostos) a título de distribuição de juros sobre
capital próprio aos acionistas, conforme aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia
nas reuniões realizadas em 21 de junho, 21 de setembro e 21 de dezembro de 2018.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
3. Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia para o exercício de
2019 (período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019), no valor de R$ 45.684.753,56,
acrescidos dos encargos sociais que sejam ônus do empregador no valor de R$ 7.187.800,29,
perfazendo um montante anual global de R$ 52.872.553,85.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Questão Simples
4. Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de
1976?
*Observação: esta deliberação não integra a ordem do dia da AGO, tendo sido inserida em
atendimento ao disposto no artigo 21- K, parágrafo único, da ICVM 481/09.
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se

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

Data da atualização das informações: 26/03/2019
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Nome do Acionista
CNPJ ou CPF do acionista
E-mail
Orientações de preenchimento
Este Boletim de Voto a Distância (“Boletim”) refere-se à Assembleia Geral Extraordinária da
Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. (“Multiplan” ou “Companhia”), a ser realizada no dia
26 de abril de 2019, às 16:00 horas (AGE), e deve ser preenchido na hipótese de o acionista
optar por exercer seu direito de voto a distância, nos termos do artigo 121, parágrafo único, da Lei
6.404/1976 e da Instrução CVM nº 481/2009 (a “ICVM 481/09”).
Para que este Boletim seja considerado válido e os votos aqui proferidos sejam contabilizados no
quórum da AGE: (i) todos os campos deverão estar devidamente preenchidos (incluindo o
endereço de e-mail, para eventual contato); (ii) todas as páginas do Boletim devem ser
rubricadas; 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.
O Boletim assinado no país deverá ter reconhecimento de firma. Os documentos provenientes do
exterior deverão ser notarizados, consularizados e acompanhados da respectiva tradução
juramentada.
Os acionistas que optarem por exercer seu direito de voto por meio do Boletim deverão observar
as demais regras e formalidades descritas no item 12.2 do Formulário de Referência da
Companhia e no Manual para Participação de Acionistas.
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 poderá, 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; ou
(ii)exercer o direito de voto a distância por prestadores de serviço (escriturador ou custodiante),
adotando uma das seguintes opções:
•Acionistas com posição acionária em livro escritural: podem exercer o voto a distância por
intermédio do escriturador. Neste caso, as instruções de voto deverão ser realizadas através do
site Itaú Assembleia Digital. Para votar pelo site é necessário realizar um cadastro e possuir um
certificado digital. Informações sobre o cadastro e passo a passo para emissão do certificado
digital constam no site: http://www.itau.com.br/securitiesservices/assembleiadigital/.
•Acionistas com posição acionária em instituição custodiante / corretora: deverão verificar os
procedimentos para votar com a instituição custodiante da ação.
•Acionistas com ações custodiadas em mais de uma instituição (exemplo: parte da posição está
custodiada nos livros do escriturador e outra parte com um custodiante, ou ações estão
custodiadas em mais de uma instituição custodiante): basta enviar a instrução de voto para
apenas uma instituição, o voto será sempre considerado pela quantidade total de ações do
acionista.
As instruções de voto, conforme descritas acima, deverão ser recebidas pela Companhia até 19
de abril de 2019 (inclusive), ou transmitidas ao custodiante ou ao escriturador, conforme o caso,
de acordo com os prazos e procedimentos estabelecidos por tais prestadores.
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 por meio do preenchimento e envio do
Boletim diretamente à Companhia deverá encaminhar os seguintes documentos (a) por via postal,
endereçado à Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 2, sala 501, Barra da Tijuca, CEP 22640102, Rio de Janeiro – RJ, aos cuidados do Diretor de Relações com Investidores; ou (b) por
correio eletrônico, endereçado ao e-mail ri@mutiplan.com.br:
(i)via do Boletim, devidamente preenchido, rubricado e assinado;
(ii)cópia autenticada dos seguintes documentos:
•Pessoas Físicas: documento de identidade com foto do acionista.
•Pessoas Jurídicas (exceto fundos de investimento): (a) mais recente estatuto ou contrato social
consolidado; (b) documentos societários que comprovem a regularidade da representação legal
do acionista; e (c) documento de identidade com foto do(s) representante(s) legal(is) do acionista.
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•Fundos de Investimento: (a) mais recente regulamento do fundo consolidado; (b) mais recente
estatuto ou contrato social consolidado do administrador ou gestor do fundo, conforme o caso,
observada a política de voto do fundo; (c) documentos societários que comprovem a
representação legal do administrador ou gestor do fundo, conforme o caso; e (d) documento de
identidade com foto do(s) representante(s) legal(is); e
(iii)comprovante atualizado da titularidade das ações de emissão da Companhia, expedido por
instituição financeira escrituradora e/ou agente de custódia, conforme o caso, indicando a posição
acionária em relação a, no máximo, 5 (cinco) dias antes da data da realização da AGE.
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
ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 3º andar
São Paulo
Atendimento a acionistas:
3003-9285 (capitais e regiões metropolitanas) 0800 7209285 (demais localidades)
O horário de atendimento é em dias úteis das 9h às 18h.
Email: atendimentoescrituracao@itau-unibanco.com.br
Deliberações / Questões relacionadas à AGE
Deliberação Simples
1. Deliberar sobre a alteração do número de membros da Diretoria da Companhia, para que o
número de Diretores Vice-Presidentes passe a ser de 1 (um) até 4 (quatro), mediante alteração
do caput do Artigo 24 do Estatuto Social da Companhia e consequente consolidação do mesmo.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se

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

