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Nome do Acionista
CNPJ ou CPF do acionista
E-mail
Orientações de preenchimento
Para que este Boletim seja considerado válido, o acionista que optar pelo voto à distância ou seu
representante legal deverão (i) preencher todos os campos e (ii) rubricar todas as páginas e
assinar a última página deste Boletim. Não serão exigidos reconhecimento de firma, tradução
juramentada ou consularização.
Orientações de entrega, indicando a faculdade de enviar diretamente à companhia ou
enviar instruções de preenchimento ao escriturador ou ao custodiante
Para que este Boletim seja considerado entregue, o acionista que optar pelo voto à distância
deverá adotar uma das seguintes alternativas:
Alternativa 1 - Envio à Companhia: O acionista deverá enviar este Boletim a um dos endereços
indicados no quadro abaixo, acompanhados dos documentos exigidos pela Companhia, até 7
dias antes da assembleia, ou seja, até 23.04.2019.
Alternativa 2 - Envio ao escriturador: O acionista deverá transmitir a instrução de preenchimento
deste Boletim ao agente escriturador das ações da Companhia (Banco Bradesco S.A.), estejam
ou não as ações depositadas em depositário central, observados os procedimentos estabelecidos
e os documentos exigidos pelo agente escriturador, até 7 dias antes da assembleia, ou seja, até
23.04.2019, inclusive. As instruções de preenchimento deste Boletim recebidas pelo agente
escriturador após tal data serão desconsideradas.
Alternativa 3 - Envio ao custodiante: O acionista deverá transmitir a instrução de preenchimento
deste Boletim ao custodiante de suas ações, observados os procedimentos estabelecidos e os
documentos exigidos pelo respectivo custodiante, até 7 dias antes da assembleia, ou seja, até
23.04.2019, inclusive. As instruções de preenchimento deste Boletim recebidas após tal data
serão desconsideradas.
Endereço postal e eletrônico para envio do boletim de voto a distância, caso o acionista
deseje entregar o documento diretamente à companhia
AVENIDA DOM PEDRO II, 1720 – BAIRRO COAB – QUATRO BARRAS – PARANÁ (A/C
“Departamento de RI”)
Eletrônico: ri@dtcom.com.br / cristiane@dtcom.com.br (Assunto: “BVD - AGO de 30.04.2020”)
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
Escriturador: Banco Bradesco S.A., Departamento de Ações e Custodia, E-mail:
4010.acoes@bradesco.com.br
Contato: Sr. Hamilton José de Brito, Tel.: (11) 3684-9441 R.: 24-9049
O acionista poderá transmitir as instruções de voto a distância mediante entrega do boletim de
voto em uma das agências do Banco Bradesco S.A., munido de cópias autenticadas dos
documentos de identificação, sendo: a) pessoa física: identidade, Comprovante de Residência
emitido há menos de 90 dias; b) pessoa jurídica/fundos de investimento: estatuto/contrato
social/regulamento, documentos comprobatórios da representação e identidade do representante;
e c) acionistas com domicilio fiscal no exterior: adicionalmente, serão exigidos documentos
comprobatórios da origem dos recursos conforme Resolução CMN 4.373 ou Lei 4.131/62 e
demais legislações correlatas.
Deliberações / Questões relacionadas à AGO
Deliberação Simples
1. I-Examinar, discutir e aprovar, o relatório da administração e as demonstrações financeiras,
inclusive parecer dos auditores independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2019
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
2. II-Fixar a remuneração anual global dos administradores para o exercício de 2020
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
3. III-Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2019
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[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se

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

