Assembleia pendente de aprovação
BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGO - ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A. de 25/04/2018
Nome do Acionista
CNPJ ou CPF do acionista
E-mail
Deliberações / Questões relacionadas à AGO
Deliberação Simples
1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração,
as demonstrações financeiras e as demonstrações contábeis da Companhia, acompanhados do
relatório dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de
2017.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
2. Destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 nos
termos refletidos nas demonstrações financeiras da Companhia e na proposta da administração
submetida aos acionistas.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
3. Considerando a eleição do Conselho de Administração, determinação do número de membros
a compor o Conselho de Administração da Companhia, conforme proposta da administração de 7
(sete) membros titulares.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Questão Simples
4. Deseja requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição do conselho de
administração, nos termos do art. 141 da Lei nº 6.404, de 1976?
(*Observação: esta deliberação não integra a ordem do dia da AGO/E, tendo sido inserida em
atendimento ao disposto no artigo 21- I, inciso IV, da ICVM 481/09.)
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
Eleição do conselho de administração por chapa única
Chapa única
Peter Ballon
Carlos Alberto Vieira
Thomas Joseph McDonald
Renata Amado Rique
Renato Feitosa Rique
Alexandre Cunha Bagnoli
Marcela Drigo
5. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - Chapa única
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
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?

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGO - ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A. de 25/04/2018
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
7. 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?
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
8. Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da %
(porcentagem) dos votos a ser atribuída
Peter Ballon [

]%

Carlos Alberto Vieira [

]%

Thomas Joseph McDonald [
Renata Amado Rique [

]%

Renato Feitosa Rique [

]%

Alexandre Cunha Bagnoli [
Marcela Drigo [

]%

]%

]%

Questão Simples
9. Deseja solicitar a eleição em separado de membro do conselho de administração, nos termos
do art. 141, § 4º, I da Lei nº 6.404, de 1976?
(O acionista somente pode 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)
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
Deliberação Simples
10. Fixação da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de 2018 no
valor global de R$29.050.210,00, nos termos da proposta da administração.
(A remuneração global aprovada será paga até a data de realização da assembleia geral
ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de
2018 e deverá ser distribuída pelo conselho de administração)
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Questão Simples
11. 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/E, tendo sido inserida em
atendimento ao disposto no artigo 21-K, parágrafo único, da ICVM 481/09.
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
Questão Simples
12. Em caso de segunda convocação da AGO, as instruções de voto constantes deste Boletim
podem ser consideradas também para a realização da AGO em segunda convocação?
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[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se

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

Assembleia pendente de aprovação
BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGE - ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A. de 25/04/2018
Nome do Acionista
CNPJ ou CPF do acionista
E-mail
Deliberações / Questões relacionadas à AGE
Deliberação Simples
1. Aprovar a proposta da administração para alteração do estatuto social, com o fim de adaptá-lo
às regras da nova versão do regulamento do Novo Mercado, bem como ajustar o artigo
relacionado às reservas legal e estatutária, e a sua consequente consolidação.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
2. Retificar a remuneração global dos administradores da Companhia referente ao exercício
social de 2017.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Questão Simples
3. Em caso de segunda convocação da AGE, as instruções de voto constantes deste Boletim
podem ser consideradas também para a realização da AGE em segunda convocação?
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se

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

