EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 43.470.988/0001-65
NIRE 35.300.329.520
MAPA FINAL DE VOTAÇÃO SINTÉTICO
(CONFORME ARTIGO 21-W, §6º, I, DA ICVM 481/09)
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – 27/04/2018

DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO
1 - Deliberar sobre as contas dos
administradores, examinar, discutir e votar as
Demonstrações
Financeiras da Companhia referentes ao
exercício social findo em 31 de dezembro de
2017, acompanhadas do Relatório da
Administração e do Relatório dos Auditores
Independentes;
2 - Deliberar sobre a proposta de
administradores para a destinação do resultado
relativo ao exercício social findo em 31 de
dezembro de 2017;
A Companhia não apresentou lucro no
exercício social findo em 31 de dezembro de
2017, não havendo, portanto, distribuição de
dividendos aos acionistas.
3 - Deliberar sobre a proposta de orçamento de
capital da Companhia para o exercício social
de 2018;
A Administração da Companhia propõe a
manutenção do saldo remanescente da
Reserva de Retenção de Lucro, no montante
de R$57.857.444,00 (cinquenta e sete
milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil,
quatrocentos e quarenta e quatro reais),
conforme descrito
na Proposta da
Administração da Companhia.

QUANTIDADE DE AÇÕES
APROVAR
REJEITAR
ABSTER-SE
(SIM)
(NÃO)

24.387.074

0

146.697.137

69.184.211

0

101.900.000

69.184.211

0

101.900.000
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DESCRIÇÃO DA DELIBERAÇÃO
7 - Fixar a remuneração global anual dos
administradores da Companhia para o
exercício de 2018.
Para o exercício de 2018, a Companhia propõe
o montante global de até R$16.441.634,00
(dezesseis milhões, quatrocentos e quarenta e
um mil, seiscentos e trinta e quatro reais) para
a remuneração de seus administradores,
conforme descrito
na Proposta da
Administração da Companhia.
8 - Deseja solicitar a instalação do conselho
fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404,
de 1976?
Observação: Esta matéria não integra a
proposta da administração para a ordem do dia
da AGOE, tendo sido inserida em atendimento
ao disposto no artigo 21- K, parágrafo único,
da ICVM 481/09.
9 - Em caso de segunda convocação desta
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária,
as instruções de voto constantes neste boletim
podem ser consideradas também para a
realização da Assembleia em segunda
convocação? *

QUANTIDADE DE AÇÕES
APROVAR
REJEITAR
ABSTER-SE
(SIM)
(NÃO)

46.627.130

20.902.181

103.554.900

24.274.218

0

146.809.993

N/A

* A aprovação desta matéria restou prejudicada uma vez que a Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária foi instalada em primeira convocação.
São Paulo, 27 de abril de 2018.
VINICIUS MASTROROSA
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
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