CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
CNPJ/MF 73.178.600/0001-18
NIRE - 35.300.137.728
MAPA SINTÉTICO DE VOTAÇÃO CONSOLIDADO
Assembleia Geral Ordinária (AGO) - 27/04/2018 às 10:30 horas

Deliberações

Deliberação Simples
1. Deliberar sobre as contas dos administradores, o
relatório da administração e as demonstrações
financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório
anual dos auditores independentes referentes ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2017.
Deliberação Simples
2. Deliberar sobre proposta da administração para
destinação do resultado da Companhia relativo ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2017,
conforme segue: a administração propõe que o prejuízo
apurado no exercício social de 2017 no valor de R$
95.003.789,64 , seja integralmente absorvido pela
reserva de retenção de lucros, registrada nas
demonstrações financeiras da Companhia no valor total
de R$ 2.646.447.243,34.
Deliberação Simples
3. Fixar o número de 8 (oito) membros do Conselho de
Administração da Companhia com prazo de gestão até a
assembleia geral ordinária que examinar, discutir e votar
a respeito das contas dos administradores e das
demonstrações contábeis do exercício social findo em 31
de dezembro de 2019.
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?

Deliberação Simples
5. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa Chapa 1
Questão Simples
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?
Questão Simples
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?

Nome do Candidato

Voto

Percentual
de Voto

Quantidade
Total de Ações
por Deliberação

Aprovar

-

110.599.398

Rejeitar

-

0

Abster-se

-

8.055.687

Aprovar

-

115.330.171

Rejeitar

-

0

Abster-se

-

3.324.914

Aprovar

-

115.045.688

Rejeitar

-

284.483

Abster-se

-

3.324.914

Sim

-

864.479

Não

-

39.536.750

Abster-se

-

78.253.856

Aprovar

-

85.949.369

Rejeitar

-

29.380.802

Abster-se

-

3.324.914

Sim

-

69.743.083

Não

-

45.429.888

Abster-se

-

3.482.114

Sim

-

57.798.561

Não

-

0

Abster-se

-

60.856.524

Deliberação Simples
Elie Horn
8. Visualização de todos os candidatos para indicação da Rogério Frota Melzi
Rogério Jonas Zylberstajn
% (porcentagem) dos votos a ser atribuida
Rafael Novelino
Goerge Zausner
Fernando Goldsztein
José Cesar de Queiroz Tourinho
José Guimarães Monforte
Deliberação Simples
9. Fixação da remuneração global anual dos
administradores da Companhia para exercício de 2018 no
montante de até R$ 13.838.624,66 (treze milhões,
oitocentos e trinta e oito mil, seiscentos e vinte e quatro
reais e sessenta e seis centavos).
Questão Simples
10. 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 4 em
branco e seja titular ininterruptamente das ações com as
quais vota durante os 3 meses imediatamente anteriores
à realização da assembleia geral)
Questão Simples
11. Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos
termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de 1976?

Deliberação Simples
12. Deliberar sobre a caracterização dos membros
independentes do Conselho de Administração da
Companhia.

Questão Simples
13. Em caso de segunda convocação da AGO, as
instruções de voto constantes deste Boletim de Voto
podem ser consideradas também para a realização da
AGO em segunda convocação?

São Paulo, 26 de abril de 2018.

Paulo Eduardo Gonçalves
Diretor de Relações com Investidores
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12,50%
12,50%
12,50%
12,50%
12,50%
12,50%
12,50%
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7.224.820
7.224.820
7.224.820
7.224.820
7.224.820
7.224.820
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Aprovar

-

94.399.104

Rejeitar

-

20.676.267

Abster-se

-

3.579.714

Sim

-

4.131.074

Não

-

39.142.830

Abster-se

-

75.381.181

Sim

-

78.174.436

Não

-

36.145.819

Abster-se

-

4.334.830

Aprovar

-

114.888.655

Rejeitar

-

0

Abster-se

-

3.766.430

Sim

-

76.347.679

Não

-

39.281.582

Abster-se

-

3.025.824

