EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.
CNPJ/MF nº 43.470.988/0001-65
NIRE n.º 35.300.329.520
Companhia aberta

Divulgação do mapa de votação sintético final da
Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de abril de 2020

EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. (“Companhia”), nos termos do artigo 21-W,
parágrafo 6º, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 481, de 17 de dezembro
de 2009, conforme alterada, e do artigo 21, inciso XIII, da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro
de 2009, conforme alterada, divulga aos seus acionistas e ao mercado em geral o mapa sintético
final de votação que consolida as instruções de voto proferidas presencialmente e a distância por
seus acionistas para cada uma das matérias submetidas à deliberação da Assembleia Geral
Ordinária da Companhia, realizada em 30 de abril de 2020 (“AGO”), com as indicações do total de
aprovações, rejeições e abstenções proferidas pelas ações votantes em cada matéria constante da
ordem do dia da AGO. Nesse sentido, o mapa de votação sintético encontra-se no Anexo A à
presente divulgação.

São Paulo, 30 de abril de 2020.

Jose Carlos Wollenweber Filho
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Anexo A
Mapa de votação sintético Assembleia Geral Ordinária
Código da
Deliberação /
Questão (Boletim de
Voto à Distância)

Voto da Deliberação e Quantidade de Ações
Descrição de Deliberação

01

Aprovar (Sim)

Rejeitar (Não)

Abster-se

Deliberar sobre as contas dos administradores e examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações
Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do
Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes.

31.012.820

0

105.643.969

02

Deliberar sobre a proposta dos administradores para a destinação do resultado relativo ao exercício social findo
em 31 de dezembro de 2019.

32.846.433

0

103.810.356

03

Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2020 e ratificar a
remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2019.

114.113.548

22.543.241

0

04

Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do parágrafo 2º, do artigo 161, da Lei nº 6.404/1976
– Lei das Sociedades por Ações?

25.011.249

8.565.558

103.079.982

05

Em caso de segunda convocação da Assembleia, as instruções de voto constantes neste boletim podem ser
consideradas também para a realização da Assembleia em segunda convocação?

36.292.110

477.289

99.887.390

