WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.
COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO
NIRE (JUCERJA) Nº 33300031359
CNPJ Nº 33.228.024/0001-51

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 27 DE ABRIL DE 2018

1 – Nome do Acionista:
2 – Endereço de E-mail do Acionista:
3 - CNPJ ou CPF do Acionista:
4 - Orientações para Entrega do BOLETIM:
O BOLETIM será recebido pela Companhia até 07 (sete) dias antes da data da
realização da Assembleia Geral Ordinária em 27 de abril de 2018.
O acionista poderá enviar o BOLETIM para a Companhia fazendo uso das seguintes
opções:
(a) Realizar o preenchimento manual e fazer a entrega do BOLETIM diretamente
na Companhia, mediante correio postal ou eletrônico para os endereços
abaixo listados;
(b) Por transmissão de instruções de preenchimento para prestadores de serviços
aptos a prestar serviços de coleta e transmissão de instruções de
preenchimento do BOLETIM, a saber:
I – pelo custodiante do acionista, caso as ações estejam depositadas em
depósito central; e
II – por quaisquer das agências do Banco Bradesco S.A., que é a Instituição
Financeira contratada pela Companhia para prestação do serviço de
escrituração de valores.
5 - Endereço postal e eletrônico para envio do BOLETIM, caso o acionista queira
enviar diretamente para a Companhia:
 POSTAL: WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.
Aos cuidados do Diretor de Relação com Investidores, Sr. Álvaro Veras do
Carmo. Endereço: Praia do Flamengo, nº 200, 19º andar, Flamengo, Rio de
Janeiro – RJ, CEP: 22.210-901.
 CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): alvaro.carmo@wlm.com.br
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Atenção: Além do BOLETIM em original e devidamente preenchido, com as todas
páginas rubricadas e assinada na última folha conforme orientação acima, é
indispensável anexar cópias autenticadas dos seguintes documentos:
Para acionista pessoa física:
 Documento de identidade com foto
Para acionista pessoa jurídica:
 Último estatuto ou contrato social consolidado e outros documentos
societários que comprovem a legitimidade e os poderes da representação
legal;
 Documento de identidade com foto do representante legal;
Para fundos de investimento:
 Último regulamento consolidado do fundo;
 Estatuto social e outros documentos societários que comprovem a
legitimidade e os poderes da representação legal do Fundo;
 Documento de identidade com foto do representante legal;
6 - Instituição prestadora do serviço de escrituração de valores mobiliários da
Companhia:
Banco Bradesco S.A.
Endereço: Prédio Amarelo – Térreo – Vila Yara – Osasco – CEP. 06029-900
Endereço eletrônico (e-mail): 4010. acecustodia@bradesco.com.br
Telefone: 0800. 701.1616
Pessoa para contato: Gerente da agência do Bradesco mais próxima do
acionista.
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7 - DELIBERAÇÕES A SEREM TOMADAS EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
7.A – Descrição da Deliberação 1: A Administração, excepcionalmente, efetuou a
disponibilização dos documentos e informações de que trata o art. 133 da Lei nº
6.404/76 e a Instrução CVM 481/09, referentes ao exercício social encerrado em
31/12/2017, com atraso, cujos motivos foram divulgados em Comunicado ao
Mercado na data de 28/03/2018. Em sendo assim, deve ser decidido pelos
acionistas se desejam um adiamento para melhor exame das deliberações dos itens
2, 3 e 4 da Ordem do Dia, com a designação de outra sessão, mediante convocação,
por edital, com 15 dias de antecedência, conforme art. 134, § 2º, da Lei nº 6.404/76,
sem prejuízo do exame e votação das demais deliberações previstas para este
conclave?
[ ] Sim

[ ] Não

[ ] Abster-se

7.B - Descrição de Deliberação 2: Examinar e Votar as contas dos Administradores,
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, conforme
Relatório da Administração:
[ ] Aprovar

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

7.C – Descrição de Deliberação 3: Examinar e Votar o Balanço Patrimonial e as
Demonstrações Financeiras e suas Notas Explicativas, acompanhadas do Relatório
dos Auditores Independentes da Companhia, referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2017:
[ ] Aprovar

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

7.D - Descrição de Deliberação 4: Examinar e Votar a absorção do prejuízo líquido
ajustado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, no valor de
R$4.880.291,29 (quatro milhões, oitocentos e oitenta mil, duzentos e novena e um
reais e vinte e nove centavos), pela “Reserva de Investimentos”, integrante do grupo
“Reserva de Lucro”, conforme constante na Proposta da Administração:
[ ] Aprovar

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se
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7.E – Descrição de Deliberação 5: Fixar em 05 (cinco) o total de membros que
comporão o Conselho de Administração da Companhia a serem eleitos para o
mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2019:
[ ] Aprovar

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

7.F – Descrição da Deliberação 6: Fixar em até R$310.000,00 (trezentos e dez mil
reais) a verba média mensal para remuneração do Conselho Administração,
Diretoria Executiva e Conselho Fiscal (se houver), para o período de maio de 2018 a
abril de 2019:
[ ] Aprovar

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

8 - REQUERIMENTO DE ADOÇÃO DE VOTO MÚLTIPLO
8.A - 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, com também
não constitui proposta da administração, sendo inserida no Boletim para
atender determinação contida na Instrução CVM 481/09.
[ ] Sim

[ ] Não

[ ] Abster-se
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9 - ELEIÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
9.A - Eleição dos membros do Conselho de Administração com a indicação dos
candidatos à reeleição indicados pelo acionista controlador (chapa única), para o
mandato que se encerrará na Assembleia Geral Ordinária de 2019, conforme
Proposta da Administração:
Candidato 1: DON DAVID LEMOS DE MORAES M. LEITE JAYANETTI -

Conselheiro-Presidente
[ ] Aprovar

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

Candidato 2: FELIPE LEMOS DE MORAES - Conselheiro Vice-Presidente
[ ] Aprovar
[ ] Rejeitar
[ ] Abster-se
Candidato 3: LUIS OCTÁVIO DA MOTTA VEIGA – Conselheiro
[ ] Aprovar
[ ] Rejeitar
[ ] Abster-se
Candidato 4: ELVIO LUPO JUNIOR – Conselheiro
[ ] Aprovar
[ ] Rejeitar
[ ] Abster-se
Candidato 5: NELSON HIGINO DA SILVA – Conselheiro.
[ ] Aprovar
[ ] Rejeitar
[ ] Abster-se

9.A.1 - Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrála, os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à
chapa escolhida?
[ ] Sim

[ ] Não

[ ] Abster-se

9.A.2 - 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 que você escolheu?
 Observação: Fica ciente o acionista de que a distribuição igualitária
considerará a divisão do percentual de 100% entre os membros da chapa
escolhida até as duas primeiras casas decimais, sem arredondamento, e que
as frações de ações apuradas a partir da aplicação do percentual resultante
não serão alocadas para nenhum candidato, sendo desconsideradas no
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procedimento de voto múltiplo, hipótese em que o acionista poderá não
votar com a totalidade de suas ações.
[ ] Sim

[ ] Não

[ ] Abster-se

9.A.3 - Este campo somente deve ser preenchido caso o acionista tenha respondido
“não” em relação a pergunta anterior (9.A.2):

DON DAVID LEMOS DE MORAES M. LEITE JAYANETTI Conselheiro-Presidente.
Candidato 1:

[

] % porcentagem dos votos a ser atribuída ao candidato

Candidato 2: FELIPE LEMOS DE MORAES - Conselheiro Vice-Presidente
[

] % porcentagem dos votos a ser atribuída ao candidato

Candidato 3: LUIS OCTÁVIO DA MOTTA VEIGA – Conselheiro
[

] % porcentagem dos votos a ser atribuída ao candidato

Candidato 4: ELVIO LUPO JUNIOR – Conselheiro
[

] % porcentagem dos votos a ser atribuída ao candidato

Candidato 5: NELSON HIGINO DA SILVA – Conselheiro.
[

] % porcentagem dos votos a ser atribuída ao candidato
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9.B – Requisição de eleição em separado de membro do conselho de administração
por acionistas detentores de ações com direito de voto.
 Observação: O acionista somente pode preencher este campo caso tenha
deixado os campos 9.A, 9.A.1, 9.A.2 e 9.A.3 em branco e seja titular
ininterruptamente das ações com as quais vota durante os 3 meses
imediatamente anteriores à realização da assembleia geral.
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?
[ ] Sim

[ ] Não

[ ] Abster-se

9.B.1 - Eleição em separado de membro do conselho de administração por
acionistas minoritários detentores de ações com direito a voto:
Candidato 1:
[ ] Aprovar

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

Candidato 2:
[ ] Aprovar

9.B.1.1 - Caso se verifique que nem os titulares de ações com direito a voto nem os
titulares de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito perfizeram,
respectivamente, o quórum exigido nos incisos I e II do § 4o do art. 141 da Lei nº
6.404/76, você deseja que seu voto seja agregado aos votos das ações preferenciais
a fim de eleger para o conselho de administração o candidato com o maior número
de votos dentre todos aqueles que, constando deste boletim de voto a distância,
concorrerem à eleição em separado?
[ ] Sim

[ ] Não

[ ] Abster-se

Página 7 de 10

WLM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A.
COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO
NIRE (JUCERJA) Nº 33300031359
CNPJ Nº 33.228.024/0001-51

BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 27 DE ABRIL DE 2018

9.C – Requisição de eleição em separado de membro do conselho de administração
por acionistas detentores de ações preferenciais sem direito de voto ou com voto
restrito.
 Observação: O acionista somente pode preencher este campo caso tenha
deixado os campos 9.A, 9.A.1, 9.A.2 e 9.A.3 em branco e seja titular
ininterruptamente das ações com as quais vota durante os 3 meses
imediatamente anteriores à realização da assembleia geral.
Deseja solicitar a eleição em separado de membro do conselho de administração,
nos termos do art. 141, § 4º, II, da Lei nº 6.404, de 1976?
[ ] Sim

[ ] Não

[ ] Abster-se

9.C.1 - Eleição em separado de membro do conselho de administração por
acionistas minoritários detentores de ações preferenciais sem direito de voto ou
com voto restrito
Candidato 1:
[ ] Aprovar

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

Candidato 2:
[ ] Aprovar

9.C.1.1 - Caso se verifique que nem os titulares de ações com direito a voto nem os
titulares de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito perfizeram,
respectivamente, o quórum exigido nos incisos I e II do § 4o do art. 141 da Lei nº
6.404/76, você deseja que seu voto seja agregado aos votos das ações preferenciais
a fim de eleger para o conselho de administração o candidato com o maior número
de votos dentre todos aqueles que, constando deste boletim de voto a distância,
concorrerem à eleição em separado?
[ ] Sim

[ ] Não

[ ] Abster-se
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10. REQUERIMENTO DE INSTALAÇÃO DE CONSELHO FISCAL
10.A - Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei
Nº 6.404/76?
 Observação: Esta deliberação não integra a ordem do dia, com também
não constitui proposta da administração, sendo inserida no Boletim para
atender determinação contida na Instrução CVM 481/09.
[ ] Sim

[ ] Não

[ ] Abster-se

10.A.1 Eleição de membro do Conselho Fiscal. O acionista poderá indicar tantos
candidatos quanto for o número de vagas a serem preenchidas na eleição geral:
Candidato 1:
[ ] Aprovar

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

Candidato 2:
[ ] Aprovar
Candidato 3:
[ ] Aprovar

10.A.2 - Eleição em separado de membro do conselho fiscal por acionistas
minoritários detentores de ações com direito a voto:
 Observação: O acionista somente poderá preencher este campo caso tenha
deixado em branco o campo 10.A.1.
Candidato 1:
[ ] Aprovar

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

Candidato 2:
[ ] Aprovar
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10.A.3 - Eleição em separado de membro do conselho fiscal por acionistas
detentores de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito:
Candidato 1:
[ ] Aprovar

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

Candidato 2:
[ ] Aprovar

Data e local:

________________________________________

Assinatura do Acionista:

________________________________________

Nome do Acionista

________________________________________

ÚTIMA PÁGINA DO BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
DE 27 DE ABRIL DE 2018.
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